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 دوم جلد 

 سحر ه ملک

 

 مقدمه

 

  توراک کال شرارت و تاز و تاخت ترینفجیع علیه غرب هایپادشاهی نبرد از روایتی

 . میمبر وو نبرد اساس بر ـ

 آتشش و، کرد مقاومت گوی. شد حکومت طالب و کرد فرار و دزدید را  آلدور گوی شیطانی خدای توراک، دنیا خلقت اوایل در

 .بود ارزشمند برایش چون، نکرد تسلیم را آن توراک اما. کرد علیل وحشتناکی سوختگی با را توراک

 باز توراک آهنین برج از را گوی هاآن و، کرد هدایت پیش به را پسرانش و  آلورنز پادشاه، آلدور خدای شاگرد و جادوگر،  بلگراث

 .راند عقب و داد فراری را او، گوی غضب و خشم اما، کند تعقیب را هاآن خواست توراک. گرفتند پس

 را گوی. کرد منصوب توراک علیه همیشگی باشآماده حالت در پهناور پادشاهی چهار فرمانروایی برای را پسرانش و  چرک، بلگراث

 .بود خواهد امان در غرب، کند حفظ را گوی ریوا هاینواده از یکی که زمانی تا گفت، دارد نگه تا داد  ریوا به

 عظیمی یطایفه توسط  دراسنیا وقتی، 4865 سال بهار در که این تا، گذشت هم پی از توراک سوی از تهدیدی هیچ بدون هاقرن

 معنای به، توراک کال بزرگ بسیار و آهنی یخیمه  هاآنگاراک سپاه مرکز در. گرفت قرار حمله مورد  مارگوها و  هاتال، هانادراک از

 نه، بود آمده کردن ویران برای توراک کال چون، شدند سوزانده و شده یکسان خاک با روستاها و شهرها. داشت قرار خدا و فرمانروا

 کاهنان به هاآنگاراک وحشتناک مذهبی هایمراسم در شدن قربانی برای، ماندند زنده که هم مردمانی آن. هاآن کردن فتح

 هایکشتی توسط آلدور یرودخانه یدهانه از یا کردند فرار  آلگاریا به که هاییآن از کدام هیچ. شدند اهدا  گرولیم آهنینِنقاب

 .نبردند در به سالم جان شدند منتقل چرک جنگی

 شاندنبال به آلگاریایی نشینِکوچ سواراناسب. نیافتند شهری جاآن اما. بردند هجوم آلگاریا و جنوب سمت به طایفه این سپس

 نگیس دیوارهای با ایبشرساخته کوه، بود دژ آلگاریایی پادشاهان سنتی مقر. آوردند هجوم سریع گریز و حمله روش به بعد، افتادند

. دکنن محاصره را جاآن تا کردند تالش مذبوحانه، شدن مسقر از قبل هاآنگاراک، دژ این وجود رغم به. داشتند ضخامت فوت سی که

 .ماند نتیجهبی سال هشت مدت به محاصره

 هم گرد  هانث تال در امپراطوری جنگ مجمع در هاژنرال. شود آماده و کرده بسیج را نیروهایش تا داد فرصت غرب به موضوع این

 را لک فرماندهی تا شد انتخاب، ریوا محافظ،  برند و، شد گذاشته کنار ملیتی هایتفاوت. کردند ریزیطرح را خود استراتژی و آمدند

 آنگاراک هایپادشاهی از حتی اطالعاتی که نیرومند اما پیر مردی: آمدند نیز غریبه مشاور دو، او همراه به. باشد داشته عهده به
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 و سپرد گوش هایشانحرف به برند. داشت آمرانه رفتاری که اشپیشانی روی اینقره موی طرّه با چشمگیری جذاب زن و؛ داشت

 .گذاشت احترام هاآن به مؤدبانه

 آلگار سواراناسب توسط چنانهم و، برگشت دریا سمت به غرب به و کرد ترک را اشمحاصره توراک کال، 4875 سال بهار اواخر در

 راه خوابیده هایآنگاراک برای وحشتناکی عامقتل و آمدند بیرون غارهایشان از شبانه آلگوها، ارتفاعات در. بود تعقیب تحت

 یرودخانه یدره طریق از سپاه، نیروها یدوباره آرایش برای مکثی از بعد. بودند شماربی توراک کال نیروهای هم هنوز اما. انداختند

 ملهح برای هاآنگاراک، تابستان اوایل در. کرد نابود بود مسیرش در که را هرچه و داد ادامه پیشروی به میمبر وو شهر سمت به آرند

 .دادند تشکیل جنگی آرایش شهر به

 صف به میمبری هایشوالیه و، شدند باز میمبر وو هایدروازه سپس. رسید گوش به بار سه شیپوری صدای، جنگ روز سومین در

 یدراسن داراننیزه، آلگار نظامسواره. کرد لگدمال را مُرده و زنده، کنندگانحمله آهنین هایسُم. بردند یورش آنگاراک یطایفه مقدم

 .آمدند راست سمت از  تولندرا قشون و چرک جنگجویان و. آمدند چپ سمت از آلگو دارنقاب و چریکی ارتش و

  هایریوانی که بود موقع همان. گرفت کار به را اشذخیره نیروهای، بود گرفته قرار حمله مورد جهت سه از که توراک کال

 دندافتا فرو گندم هایساقه مثل هاآنگاراک. کردند حمله نیروهایش به سر پشت از  آستوری کمانداران و  سندارها، پوشخاکستری

 .شدند نابسامانی دچار و

 ،سرورم: »گفت ملعون آن به و. بود نیامده بیرون آن از هنوز توراک کال که رفت سیاه آهنی یخیمه به، جادوگر خائن،  زِدار بعد و

 در تا اندآمده محدودشان تعداد آن با هم خاکستری هایریوایی حتی، آری. اندکرده محاصره را ما عظیمی تعداد با شما دشمان

 «.کنند کِشیگردن شما مقابل

 علقمت که جواهری،  یاسکا سریج دروغین حافظان تا، گذاشت خواهم پیش قدم من: »کرد اعالم و شد بلند عصبانیت با توراک کال

 «.بفرستید حضورم به را پادشاهانم. بشناسند مرا از ترس و ببینند مرا، بود من به

 «.ستانده نیز را گرولیم کاهنان از کثیری جمع و پادشاهان جان، جنگ. ندارد وجود پادشاهی دیگر، کبیر لرد: »گفت اون به زدار

 خدمتکارانش به. کشید زبانه نداشت وجود دیگر که چشمی و راستش چشم از آتش، شد تربزرگ کلمات این با توراک کال خشم

 پیش جنگ سمت به گونهاین و. برداشت را خوفناکش سیاه شمشیر و ببندند نداشت دست که بازویی روی را سپرش تا داد دستور

 .رفت

 من ورآلد نام به. توراک، کنممی دعوت مبارزه به را تو من  بالر نام به: »گفتمی که رسید گوش به هاریوایی میان از صدایی سپس

 رندب من. بگیریم تصمیم جنگ مورد در تا کرد خواهم مالقات تو با من و، یابد خاتمه خونریزی بگذار. کوبممی دهانت در را نفرتم

 «.نیا پیش غرب هایپادشاهی علیه هرگز و کن دور را انگیزتنفرت سپاه یا کن مالقات من با. ریوا محافظ، هستم

، گربن؟ بطلبد مبارزه به اشفانی جسم با را جهان پادشاه کرده جرأت که کسی کجاست: »زد فریاد و شد جدا سپاهش از توراک کال

 هالکت به باید دشمنانم. کرد خواهم نابود را اشنکره صدای با ریوایی این من. االربابرب و پادشاهان پادشاه، هستم توراک من

 «.شود من آن از دوباره باید یاسکا سریج، برسند
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 غدج و داشتبرمی قدم کنارش خاکستری گرگی. داشت پارچه در پوشیده سپری و سهمگین شمشیری، گذاشت پیش قدم برند

 «.معلول و خائن توراک ای، کرد خواهم مبارزه تو با و هستم برند من: »گفت برند. کردمی پرواز سرش باالی سفیدی

 ترک را پدرت: »گفت جغد به و.« کن فرار دهی نجات را اتزندگی خواهیمی اگر. بلگراث، برو: »گفت، دید را گرگ توراک وقتی

 «.کرد خواهم جهان یملکه را تو و کرد خواهم ازدواج تو با من. کن پرستش مرا و،  پولگارا، کن

 .زد جیغ تحقیر روی از جغد و کشید ایطلبانهمبارزه یزوزه گرگ

 هاییآن. کردند وارد سهمگینی زیاد هایضربه و جنگیدند طوالنی مدت. کوبید برند سپر روی را آن و برد باال را شمشیرش توراک

 سپر ویر قدرآن شمشیرش و شد تربیش توراک غضب و خشم. بودند مانده متحیر، ببینند را هاآن تا بودند ایستاده نزدیکشان که

 و کشیدند زوزه هم با صداهم جغد و گرگ سپس. افتاد عقب ملعون آن امانبی حمالت برابر در محافظ که این تا شد کوبانده برند

 .شد تجدید برند قدرت و، زدند جیغ

 یک قلب یاندازه به که، داشت قرار گردی جواهر سپر مرکز در که، زد کنار سپرش روی از را پارچه ریوایی محافظ، حرکت یک با

 عقب سنگ از را خودش ملعون. شد ورشعله و کرد درخشش به شروع سنگ، افتاد آن به اشخیره نگاه توراک که همین. بود بچه

 .کند دفاع سنگ هولناک آتش مقابل در خودش از تا آورد باال صورتش مقابل را بازوهایش و انداخت را سپرش و شمشیر. کشید

 توراک. رفت فرو ملعون سر در و شد وارد نداشت وجود که چشمی داخل و کرد سوراخ را توراک نقاب شمشیرش و، کرد حمله برند

 اب کردندمی تماشا که هاییآن. انداخت کناری را خودشکاله و کشید بیرون را شمشیر او. کشید مهیبی فریاد و افتاد پشت از

 هگری خون که توراک. بود ترسناک آن به کردن نگاه و بود سوخته وحشتناکی آتش با توراک صورت چون، پریدند عقب وحشت

 دوباره، کرد نگاه بود کشانده غرب به را جنگ خاطرش به و بود گذاشته یاسکا سریج را اسمش که جواهری به وقتی، کردمی

 .انداخت طنین زمین روی سقوطش صدای و افتاد فرو سپس. کشید فریادی

 فرار هک کردند سعی وحشت با و برخاست هاآن از بلندی فریاد، افتاد توراک کال برای اتفاقی چه که دیدند هاآنگاراک لشکر وقتی

 ،رسید راه از چهارم روز خاکستری دمسپیده وقتی که این تا، رساندند قتل به و کردند تعقیب را هاآن غرب هایارتش اما. کنند

 .نداشت وجود لشکری دیگر

. نشد پیدا جسدش اما. کند نگاه بود جهان تمام پادشاه که او به تا، بیاورند برایش را ملعون آن جسد که کرد درخواست برند

 .بود کرده دور جاآن از را اربابش و بود گذشته غرب ارتش میان از شدن دیده بدون و بود ساخته طلسمی جادوگر زدار، هنگامشب

 با و تخداس یک او چون. رفته خواب به فقط او. است نمرده توراک: »گفت او به بلگراث. نشست مشورت به مشاورانش با برند سپس

 «.میردنمی فانی سالح هیچ

 «.کنم آماده بازگشتش علیه را غرب باید من؟ خیزدبرمی زمانی چه: »پرسید برند

 شد واهدخ بیدار تاریک خدای، بنشیند پادشاهی تخت به شمال در ریوا نسل پادشاهان از یکی دیگر باری وقتی: »داد پاسخ پولگورا

 «.بجنگد او با تا

 در اشخانواده همراه به ریوایی پادشاه آخرین که دانستندمی همه چون!« افتاد نخواهد اتفاق این هرگز اما: »گفت و کرد اخم برند

 .بود رسیده قتل به  نایسان هایآدمکش توسط 4002 سال
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 پیام که طور همان، کند طلب را حقش تا خاست برخواهد ریوایی پادشاه آینده هایزمان در: »بود کرده صحبت به شروع زن دوباره

 «.گفت تواننمی این از بیش. است کرده پیشگویی باستانی

 پادشاهان، شد تمام کار این وقتی و. کنند پاک هاآنگاراک هایالشه از را نبرد میدان تا کرد مأمور را سپاهیانش و بود راضی برند

 .رسید گوش به برند از زیادی هایتحسین. دادند تشکیل مجمعی و شدند جمع میمبر وو شهر مقابل در غرب

 کبیر سفیر،  مرگون فقط. شود انتخاب غرب فرمانروای عنوان به پس این از باید برند که کردند زدن فریاد به شروع هاآن زود خیلی

 هادپیشن این و نپذیرفت را افتخار این برند. کرد اعتراض قضیه این به،  پنجم برون ران امپراطورش نام به،  تولندرا امپراطوری

 طرف زا تقاضایی، صلح این قبال در اما. شود برقرار بودند آمده هم گرد مجمع در که افرادی میان دیگر بار یک صلح تا، یافت خاتمه

 .شد مطرح تولندرا

 که ویدش متعهد باید، بپیوندد حقیقت به پیشگویی که زمانی تا: »کرد صحبت به شروع بلندی صدای با آلگوها طرف از  گوریم

 «.خواهندمی ما از خدایان که است چیزی همان این. دهد نجات را دنیا است قرار که شود ریوایی پادشاه همسر تولندرا از پرنسسی

 چطور. است ننشسته ریوایی تخت روی پادشاهی هیچ. است متروک و خالی ریوایی پادشاه عمارت: »کرد اعتراض مرگون دوباره

 «؟کند وصلت شبح یک با تولندرا امپراطوری از پرنسسی است ممکن

 از .کند طلب را عروسش و بگیرد دست در را تختش و تاج تا گشت بازخواهد ریوایی پادشاه: »داد جواب بود پولگارا که زنی بعد

 روز هس باید. شود حاضر ریوا پادشاهی عمارت در اشسالگی پانزده تولد از بعد باید تولندرا امپراطوری از پرنسسی هر، بعد به امروز

 برگردد شپدر نزد تا است آزاد او پس، نیاید او با وصلت برای پادشاه اگر. کند تن به را اشعروسی لباس، بازگردد پادشاه که وقتی تا

 «.کند عمل او فرمان به و

 «!شود گونهاین نباید! نه. پاخیزند به توهین این علیه باید هاتولندرایی تمام: »زد فریاد مرگون

 انجام رد تولندرا که روزی که بگو او به چنینهم. است خدایان خواست این که بگو فرمانروایت به: »گفت دوباره آلگوها از دانا گوریم

 ات، کشید خواهد زیر به را امپراطور قدرت و داد خواهد باد به را  ندرا پسران دودمان و خیزدبرمی او علیه غرب، کند کوتاهی کار این

 «.باشد نداشته وجود تولندرا امپراطوری دیگر که این

 .دندش متعهد و کردند موافقت همگی سپس. شد قضیه تسلیم، دیدمی را مقابلش سپاهیان قدرت که کبیر سفیر، حرف این با

 دوک و است مُرده هامیمبریت پادشاه: »گفتند و آمدند برند پیش مبارزه از خسته آرندیایی زادگاننجیب، شد تمام کار این وقتی

 را ازیب آرندیای سال هزار دو مدت به آستوریا و میمبر میان جنگ؟ کند حکمرانی ما بر باید کسی چه حاال. چنینهم نیز هاآستوری

 «؟شویم یکی دوباره که است چطور. است دریده هم از

 «؟است میمبر تخت و تاج وارث کسی چه: »پرسید و کرد بررسی برند

 «.است میمبر یشاهزاده ترینبزرگ  کرودالین: »دادند پاسخ زادگاننجیب

 ؟رسدمی کسی چه به هاآستوری نسل و _

 «.هاستآستوری دوک دختر  مایاسرانا: »گفتند او به
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 و میمبر میان خونریزی و خون: »گفت هاآن به، شدند آورده برند حضور به هاآن وقتی و.« بیاورید من نزد را هاآن: »گفت برند

 بودند ستیز در هم با کنون تا که هاییخانه و کنید ازدواج هم با شما که است من یخواسته این، بنابراین. یابد خاتمه باید آستوری

 «.بپیوندند هم به

 به ار کرودالین، بلگراث اما. بود کرده جدا را راهشان غرور و بودند باستانی خصومتی از پر زیرا، کردند اعتراض حکم این علیه دو آن

 نه کس هیچ. کرد او با طوالنی صحبتی و برد دیگری مکان به را مایاسرانا نیز پولگارا و. کرد صحبت او با خلوت در و کشید کناری

 و مایاسرانا، برگشتند بود منتظرشان برند که جایی به وقتی اما. شد گفته چه جوان دو آن به که ندانست بعداً نه و موقع آن

  .بود شده تشکیل میمبر وو جنگ از بعد که بود مجمع اقدام آخرین این و. کنند ازدواج که بودند راضی کرودالین

 :کرد صحبت زادگاننجیب و پادشاهان تمام برای شمال به عزیمت از قبل بار آخرین برای برند

 و مپیوستی هم به هاآنگاراک علیه ما، بنگرید. باشند داشته ادامه باید و بودند خوب که شد داده شکل جااین در زیادی اتفاقات _

 هب پیشگویی که روزی برای را غرب، بستیم خودمان بین جااین که عهدی و. شد سرکوب شیطانی توراک. شدند سرنگون هاآن

 یتحاکم و امپراطوری برای و برخیزد اشطوالنی خواب از توراک و برگردد ریوایی پادشاه که وقتی، کندمی آماده بپیوندد حقیقت

 ضاق از و. نیست ساخته ما از تریبیش کار. شویم آماده بزرگ جنگ آخرین برای تا شودمی انجام روز این در هااین تمام. کند مبارزه

 خرسند و راضی من، باشد گونهاین که زمانی تا و. یابدمی پایان ساله هزار دو نزاع این و، یافته التیام آرندیا هایزخم، جااین در

 .هستم

 !بدرود و، باد زنده پس

 رد سنداریا از. برگشت شمال به بود پولگارا که وارملکه زنی و بود بلگراث که خاکستری مردی همراه به و برگرداند روی هاآن از

 .بازنگشت غرب هایپادشاهی به دیگر برند و. کردند حرکت ریوا سمت به و شدند کشتی سوار  کامار

، است غلط چیزی چه و درست چیزی چه، شده گفته چهآن بین از و. است شده گفته زیادی هایداستان همراهانش مورد در اما

 .بدانند است ممکن کمی تعداد

 

  اول بخش 

 آرندیا

  

 1 فصل

 

 تاریک هایجنگل و، گذشتمی قرن چهار و بیست، بود مانده متروکه  آرندز واکایت شهر که روزی از. نداشت وجود دیگر  واکون وو

 طحس ایقهوه خیس هایسرخس و خزه در و ریخته فرو شکسته دیوارهای. بودند برگرفته در را هاویرانه، شمالی آرندیای پایانبی و

 شده پخش مه و درختان میان، بودند سرافراز زمانی که هاییبرج یشده متالشی هایماندهباقی فقط و، بودند شده غرق جنگل
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 کچ چک و، بود نشسته غبار از پوشیده هایخرابه روی خیس برف. کنند گذارینشانه، داشت قرار واکون وو که را مکانی تا بودند

 .بود جریان در باستانی هایسنگ روی از اشک مثل آب

 را اشخاکستری و کلفت پشمی شنل، زدمی قدم بود شده مسدود درختان توسط که مُرده شهر هایخیابان در تنهایی به  گاریون

 اب  فالدور یمزرعه. بودند غمناک اطرافش گریان هایسنگ یاندازه به افکارش و، بود پیچیده دورش به محکم هوا سرمای خاطر به

 شدت به او و، است شده گم محوی غبار در رسیدمی نظر به که بود دور سرش پشت قدرآن، اشخوردهآفتاب و سرسبز هایدشت

 نشیری بوهای. کردندمی فرار او از جزئییات، بچسبد خاطراتش به که کردمی تالش سخت چقدر که نبود مهم. بود خانه دلتنگ

 آخرین پژواک مثل، آهنگری کارگاه در  دارنیک چکش صدای طنین؛ بودند کمرنگ خاطراتی فقط حاال  پل عمه یآشپزخانه

 توانستنمی دیگر که این تا، زد پر پر هاآن از خاطرش در هایشبازیهم دقیق و واضح هایچهره و، شد محو ناقوس یضربه

 پیش را آن توانستنمی تالشش رغمعلی و، رفتمی دست از داشت اشکودکی. نه یا شناخت خواهد را هاآن حتی که باشد مطمئن

 .کند حفظ خودش

 ههمیش، بود نهاده بنا آن روی را اشکودکی که سکویی، اشزندگی یجوهره. بود همین مشکل تمام؛ کردمی تغییر داشت چیزهمه

 همان او، فالدور یدروازه سویآن دنیای در اما؛ بود پل بانو، آشپز همان او، فالدور یمزرعه یساده دنیای در. است بوده پل عمه

 .بود کرده تماشا فانی هایانسان فهم و درک از فراتر ایاراده با را سال هزار چهار گذر که کسی، بود پولگارا جادوگر

 پدربزرگِ واقع در قدیمی دوست این که دانستمی حاال گاریون. بود کرده تغییر هم پیر گرددوره گویقصه،  وولف جناب و

 و پیر یچهره آن پشت اما -شدمی اضافه آن به که دیگر "پدربزرگ" شماریبی تعداد یعالوه به -بود پدربزرگش پدربزرگِ

 هفت مدت به و؛ بود کرده نظاره و بود مانده منتظر که کسی، داشت وجود بلگراث جادوگر ثابت و محکم نگاه همیشه، بازشدغل

 .داد ادامه راهش به مه میان از زور به و کشید آهی گاریون. بود خدایان و هاانسان هایحماقت مراقب، سال هزار

 غیرعادی چیزها جوراین. کند باور را جادوگری و جادو و سحر که خواستنمی هرگز گاریون. بودند مغشوش هم خاندانش خودِ

 هب دیگر دادنمی اجازه که بود افتاده زیادی خیلی اتفاقات اما. کردندمی نقض منطقی و مادی واقعیت از را تصوراتش هاآن و، بودند

 با و مبهوت که طورهمان. بود رفته بین از تردیدش آثار آخرین، آشفته یلحظه یک در. بماند پایبند خوشایندش دیرباوری این

 یبینای، بود کرده پاک  مارج چشمان از را شیری هایلکه، دستش حرکت و کلمه یک با پل عمه چطور که بود کرده تماشا ناباوری

 هایهنال یادآوری از گاریون. بود گرفته او از را آینده دیدن برای او هایقدرت ایوحشیانه انصافیبی با و، بود برگردانده را دیوانه زن

 هاندازبی و ترغیرمنطقی، ترغیرمادی، دنیا که بود داده نشان را نکته این نوعی به داد و جیغ آن. لرزید خود به مارج یناامیدانه

 .است شده ترناامن

 و بودن مطمئن بودند نزدیک او به که افرادی از نفر دو هویت از، بود شده آواره بود شناخته موقع آن تا که مکانی تنها از که گاریون

 اصالً. بود یافته عجیب سفری راهی را خودش گاریون، بود شده نابود غیرممکن و ممکن بین تفاوت از تصوراتش تمام که حاال

 هب شدند خارج شهر از وقتی که نداشت نظری ترینکوچک و، کردندمی چه درخت در غرق و شده نابود شهر این در که دانستنمی

 در اییج یک. بود چسبیده آن به حاال که بود ناخوشایندی فکر تنها، بود مانده باقی برایش که مسلّمی چیز تنها. رفت خواهند کجا

 والدین و بود خزیده شده فراموش ایدهکده در کوچک ایخانه داخل به طلوع از قبل تاریکی میان از که بود مردی، دنیا این

 ار او وقتی و، کند پیدا را مرد این بود قرار او، کشیدمی طول هم عمرش تمام یاندازه به اگر حتی؛ بود رسانده قتل به را گاریون

 .داشت وجود ثابت حقیقت این در عجیبی خوشایند حس نوعی. کشتمی را او، کردمی پیدا
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. داد ادامه مخروبه شهر در را دلگیرش جستجوی و رفت باال بود شده ویران خیابان داخل به که ایخانه هایخرابه روی از دقت با

 و، بودند کرده پاک بود گذاشته جای بر جنگ که را چیزی تمام تقریباً متمادی هایقرن. نداشت وجود دیدن برای چیزی واقعاً

 سمت به را راهش دیگر بار و کشید آهی دوباره گاریون. بود کرده پنهان را جنگ یماندهباقی ردپاهای حتی غلیظ مه و برفاب

 .بودند گذرانده آن در را قبل شب همگی که گرفت پیش در برجی یپوسیده بقایای

. کردندمی صحبت آهسته و بودند ایستاده مخروبه برج از دورتر کمی هم کنار که دید را پل عمه و گرگ جناب، شد نزدیک وقتی

 هاییرانهو به وقتی پل عمه. بود پیچیده دورش به پل عمه آبی شنل و بود برگشته باال به پیرمرد قرمز به مایل ایقهوه شنل کاله

 سفید یطُره و، بود ریخته پشتش را اشتیره و بلند موهای. زدمی موج اشچهره در پایانبی حسرت نوعی، کردمی نگاه آلودمه

 .رسیدمی نظر به پایش زیر برف از ترپریدهرنگ اشپیشانی باالی

 .«برگشت بفرما: »گفت پل عمه به وولف جناب، شد نزدیک هاآن به گاریون که همین

 «؟بودی کجا: »پرسید و انداخت گاریون به سختی نگاه، داد تکان تأیید به را سرش پل عمه

 .«همین، کردممی فکر داشتم. جاهیچ: »داد جواب گاریون

 .کنی خیس رو پاهات تونستی که بینممی _

 رفب: »کرد عذرخواهی. کرد نگاه بود چسبیده آن به که آلودیگل برفاب به و برد باال را خیسش ایقهوه هایچکمه از یکی گاریون

 .«ترهخیس کردممی فکر که چیزی از

 میشه باعث شمشیر اون داشتن واقعاً : »پرسید و کرد اشاره داشت همراه به همیشه گاریون حاال که شمشیری به وولف جناب

 «؟باشی داشته بهتری احساس

 ار شمشیر جدید چرمی کمربند.« کنم عادت بهش باید، عالوه به. خطرناکه چقدر آرندیا که میگن مدام همه: »داد توضیح گاریون

 طرف از  اراستایدی یهدیه یک شمشیر. نبود معلوم دیگر اششده کشیسیم یقبضه که این تا چرخاند قدرآن کنان جیرجیر

 .بود کرده دریافت، گذراندندمی تعطیالت و بودند دریا روی وقتی که هدایایی چندین از یکی، بود  باراک

 .«نمیاد بهت واقعاً ، دونیمی: »گفت غیرتأییدی لحن با پیرمرد

 تونهمی بخواد دلش اگه و، خودشه شمشیرِ اون، حال هر به. پدر، باش نداشته باهاش کاری: »گفت توجهیبی با تقریباً پل عمه

 .«باشدش داشته

 «؟رسیدمی جااین به نباید حاال تا  هتار: »پرسید، کند عوض را موضوع خواستمی که گاریون

 .«اعتمادهقابل خیلی هتار. رسونهمی رو خودش. شده روبرو سنگین برف با سنداریا هایکوه در احتماالً: »داد جواب وولف

 .نخریدیم اسب کامار در چرا فهممنمی _

 و، داریم پیش در طوالنی راهی. بخورن درد به تونستننمی: »داد جواب خاراندمی را سفیدش کوتاه ریش کهدرحالی وولف جناب

 مانز که این تا کنیم خرج وقت کمی االن که بهتره خیلی. بخوره سکندری من زیر راه طول در که باشم اسبی نگران خوامنمی من

 «.بدیم دست از بعداً رو تریبیش
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، دبودن داده او به پل عمه و وولف جناب که طلسمی یشده حکاکی و ظریف ینقره زنجیر که را جایی و برد عقب را دستش گاریون

 .مالید بود خراشیده را پوستش

 .«عزیز، نباش نگرانش: »گفت او به پل عمه

 .«ببینه پیرهنم زیرِ از رو اون تونهنمی کسهیچ. بپوشمش لباس روی از دادیمی اجازه کاش:»کرد شکایت گاریون

 .باشه پوستت کنار باید _

 و، داغه دیگه هایوقت و، رسهمی نظر به سرد هاوقت بعضی ولی، میاد قشنگ نظر به کنممی فکر. نیست راحت زیاد _

 .ندارم عادت زیورآالت به زیاد زنممی حدس. میشه مالیده گردنم به مدام زنجیرش. میشه سنگین شدت به هرازچندگاهی

 .«کنیمی عادت بهش موقعش به. عزیز، نیست زینت یه فقط اون: »گفت او به پل عمه

 لسمط به تا کشید طول اتعمه برای سال ده که بدونی اگه باشی داشته بهتری احساس بشه باعث شاید: »گفت و خندید وولف

 .«بندازه گردنش رو اون که گفتممی بهش مدام. کنه عادت خودش

 .«پدر، بشیم موضوع این وارد االن همین باشه الزم که کنمنمی فکر: »داد جواب سردی به پل عمه

 .شد کنجکاو موردش در دفعه یک« ؟داری طلسم یه هم تو: »پرسید پیرمرد از گاریون

 .البته _

 ؟باشیم داشته رو هاطلسم این باید ما یهمه که معنیه این به _

 هاآن دور به مرطوب خنک نسیم یک مثل مه.« گاریون، خانوادگیه رسم یه این: »گفت، داد خاتمه را بحث که لحنی با پل عمه

 .چرخید هاویرانه میان لطافت با و پیچید

 .«قبرستونه یه مثل. بشم دور جااین از دارم دوست. برسه جااین به هتار امیدوارم: »کشید آهی گاریون

 .«نبود شکلی این همیشه: »گفت آهسته خیلی پل عمه

 ؟بود شکلی چه _

 .مونهمی شکل همین به ابد تا کردیممی فکر همگی ما. بودن کشیده فلک به سر هابرج، بودن مرتفع دیوارها. بود شاداب جااین _

 :داد ادامه و بودند خزیده شکسته هایسنگ روی که کرد اشاره زمستانی ایقهوه هایخاربته از برگی و شاخ پر یتوده سمت به او

 هااون برای باغ دیوار طرف اون از جوان مردان و نشستنمی جااون کمرنگ زرد هایپیراهن با هازن که بود گل از پر باغ یه جااون _

 مردها برای دیوار طرف اون به کمرنگ سرخ هایگل و کشیدنمی آه هاخانوم، بود شیرین خیلی جوان مردان صدای. خوندنمی آواز

 هایجنگ مورد در هم با و شدنمی جمع پیرمردها که بود مرمری فرشسنگ با میدون یه خیابون اون انتهای و. کردنمی پرت

 دوستانم همراه به من عصرها که بود ایوان یه با عمارت یه، جااون از باالتر. کردنمی صحبت قدیمی یاران و شده فراموش

 خوندنمی آواز طوری هابلبل و آوردمی خنک هایمیوه ما برای کاریخدمت و کنیم تماشا رو هاستاره اومدن باال تا نشستیممی

 .بود شکسته هاشونقلب که انگار
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 طول کوتاهی زمان چه که میشی غافلگیر: »داد ادامه متفاوتی لحن با.« اومدن هاآستوری بعد اما» :رفت فرو سکوت در صدایش

 .«بشه پاشیده هم از، بسازی تا کشیده طول سال هزاران که چیزی تا کشهمی

 .«دیمب انجام موردش در بتونیم که نیست خاصی کار. افتنمی هرازگاهی هااتفاق این. پل، نباش نگرانش: »گفت او به وولف جناب

 «؟یادته، ندادی اجازه من به تو اما. پدر، بکنم کاری یه تونستممی: »داد جواب کردمی نگاه هاویرانه به که پل

 آرندز ایتواک. کنی قبول رو هارفته دست از که بگیری یاد باید؟ پل، موضوع این سر برگشتیم دوباره: »پرسید ایآزرده لحن با وولف

 تأخیر به رو ناپذیراجتناب اتفاق این ماه چند مدت به که بودیمی قادر فقط تو، حالت بهترین در. بود رفته فنا به حال هر به

 .«ندارن ارزشی هیچ که بشیم درگیر مسائلی با تا نیستیم باشیم باید که چیزی و باید که کسی ما. بندازی

 ودندب رفته پیش خالی هایخیابان امتداد در مه میان در که اطرافش یغبارگرفته درختان به.« گفتی طورهمین هم قبالً: »گفت پل

 کرف: »گفت هایشحرف در عجیبی کوچک شکست با.« برگردن دوباره سرعت این به هادرخت کردمنمی فکر: »داد ادامه و کرد نگاه

 .«بکشه طول تربیش کمی انتظارشون کردممی

 .پل، گذشته قرن پنج و بیست تقریباً _

 .بود پارسال همین انگار؟ واقعاً _

 .کنهمی احساساتی ذره یه رو ما یهمه کم کم داره مه؟ نریم داخل به چرا. کنهمی اتافسرده فقط. نخور غصه موردش در _

 نزدیک حس و پل عمه خوش بوی. برگشتند برج سمت به و گذاشت گاریون هایشانه روی را بازویش، غیرعادی طرز به پل عمه

 .ودب رفته بین از او لمس با انگار، بود افتاده هاآن بین گذشته ماه چند در که ایفاصله. انداخت گاریون گلوی در گرهی، بودنش

 هایپیچک نه و سکوت نه و هاقرن گذشت نه که بود شده ساخته عظیمی هایسنگ چنان از، بود برج کف در که تاالری

 تحمل را سنگی کوتاه سقف، ارتفاعکم و عظیم هایطاق. دهد تکان جایشان از را هاآن بود نتوانسته، درختان یریشه جستجوگر

 ریضیع شکاف، باریک ورودی مخالف سمت در اتاق انتهای در. برسد نظر به غار یک مثل تقریباً اتاق بودند شده باعث که، کردندمی

 و سخی، دارنیک، بودند رسیده که همین قبل شب. بود کرده مهیا طبیعی دودکشی که داشت وجود شده تراشیده بلوک دو بین

 آهنگر. بود ساخته کارآمد اما زمخت اجاق یک، هاویرانه هایسنگ از سرعت به بعد و بود کرده بررسی را شکاف هوشیارانه، سرمازده

 .«هست خوب کافی یاندازه به روز چند برای اما، نباشه معرکه زیاد شاید. کنهمی کار: »بود گفته

 هایسایه، کردمی تروق ترق اجاق در خوبی آتش، شدند غارمانند و ارتفاع کم تاالر وارد پل عمه و گاریون، وولف جناب که همین

 حال در، اشایقهوه چرم تونیک در، دارنیک. کردمی ساطع خوشایندی گرمای و بود کرده ایجاد پست هایطاق میان متالطمی

 با ، سیلک. انداختمی برق را شمشیرش داشت، پوشزره و قرمز ریش و تنومند هیکل آن با، باراک. بود دیوار کنار هاهیزم انباشتن

 بازی داس جفت یک با و بود داده لم هابقچه از یکی روی تنبلی با، سیاه چرمی یجلیقه و رورفته و رنگ کتانی پیراهن یک

 .کردمی

 «؟نشد هتار از خبری: »پرسید و گرفت باال را سرش باراک

 .« مونده روز دو یکی هنوز: »داد جواب کند گرم را خودش تا رفتمی اجاق سمت به کهدرحالی وولف جناب
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 کرد آویزان چوبی هایمیخ از یکی روی را اشآبی شنل« ؟گاریون، درنمیاری رو هاتچکمه چرا: »داد پیشنهاد گاریون به پل عمه

 .بود کرده فرو دیوار روی شکافی داخل دارنیک که

 .کرد آن کردن رو و زیر به شروع و آورد پایین دیگری میخ روی از را اشکوله گاریون

 .«طورهمین هم رو هاتجوراب: »کرد اضافه پل عمه

 «؟رفته باال اصالً مه: »پرسید وولف جناب از سیلک

 .وجه هیچ به _

 امش به، برید کنار آتیش جلوی از که کنم متقاعد رو شما یهمه بتونم اگه: »گفت هاآن به سختی رسمی لحن با ناگهان پل عمه

 هویج تربیش یا دوجین و شده خشک لوبیای کیسه یک، روستایی یتیره نان قرص چند، ران گوشت.« کنممی رسیدگی

 .دادمی انجام آشپزی هنگام همیشه که کاری همان، کرد زمزمه به شروع خودش پیش آرامی به و آورد بیرون مانندچرم یچروکیده

 مه در دهپوشی هایویرانه میان به دوباره و بست کمر به را شمشیرش، پوشید پشمی یجلیقه یک گاریون، بعد روز یصبحانه از بعد

 دیدهن نیازی دوستانش از کدامهیچ که بود خوشحال و بود کرده تعیین خودش برای که بود کاری این. شود هتار منتظر تا برگشت

 غربی یدروازه سمت به زور به برفاب از پوشیده هایخیابان میان از که حالی در. ندارد ضرورتی کار این بگویند او به که بودند

 زا. بپرهیزد بودند کرده تار و تیره را قبل روز که غمناکی افکار از که کردمی تالش ناخودآگاه، کردمی حرکت شهر یشکسته

 یمزه فقط هاآن مورد در کردن فکر، دهد انجام شرایطش مورد در بتواند گاریون که نداشت وجود چیزی مطلقاً  که جاییآن

 اً مطلق اما، نبود سرحال و شاد کامالً، رسید غربی یدروازه دیوار پایینیِ قسمت به وقتی. گذاشتمی جا به دهانش در ایترشیده

 .نبود هم افسرده

 سردشان هم پاهایش و کردمی رسوخ هایشلباس داخل به هم هنوز نمناک سرمای اما، بود آورده وجود به پناهجان نوعی دیوار

 رکزتم دادن گوش روی پس، ببیند مه آن در را چیزی کند سعی که نداشت ایفایده. بماند منتظر تا نشست و لرزید او. بود شده

 تاالپ صدای گهگاه، درختان از آب چکیدن صدای، کرد دیوار سوی آن در جنگل صداهای بندیدسته به شروع هایشگوش. کرد

 گوش به دورتر یارد چندصد درختی یمُرده یتنه روی که دارکوبی کوبش صدای و، خوردمی سُر هاشاخه روی از که برف خیس

 .رسیدمی

 .«منه گاو اون: »گفت صدایی، مه میان جایی از ناگهان

 .سپرد گوش و ایستاد ساکت و زد خشکش گاریون

 .«دار نگه خودت مرتع توی رو اون پس: »داد پاسخ کوتاهی به دیگری صدای

 «؟خودتی،  المر: »پرسید اول صدای

 ؟نه مگه، هستی  دیتون تو. درسته _

 ؟ندیدمت وقته چند. نشناختمت _

 .«کنم فکر، سال پنج یا چهار: »زد تخمین المر
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 «؟چطوره شما یدهکده توی اوضاع: »پرسید دیتون

 .گرفت رو ما غذاهای تمام هامالیات. هستیم گرسنه ما _

 .خوریممی رو هادرخت یجوشانده یریشه داریم. گرفتن هم رو ما غذاهای _

 .خوریممی رو هامونکفش داریم ما. نکردیم امتحان رو اون هنوز ما _

 «؟چطوره زنت حال: »پرسید مؤدبانه دیتون

 شتهک جنگ توی جایی یه پسرم و، گرفت سرباز عنوان به رو پسرم، اربابم. مُرد پارسال»: داد جواب احساسیبی و بم صدای با المر

 .«بمیره تا نکشید طول زیاد. نخورد غذا دیگه زنم، اون از بعد. ریختن پسرم روی مذاب قیر هااون. شد

 .«بود زیبا خیلی اون. متأسفم: »کرد همدردی دیتون

 «؟خوردینمی داشتین درختی یریشه نوع چه. نیست سردشون یا گرسنه دیگه. مُردن که بهتر هردو: »گفت راست و رک المر

 هاریشه اب علف کم یه. سفته زیادی هم بلوط یریشه و، داره زیاد شیره صنوبر یریشه. ستریشه بهترین قان: »گفت او به دیتون

 .«بگیرن طعم کم یه تا بجوشونین

 .کنم امتحانش باید _

 .«زنهمی شالقم، بمونم بیرون زیاد اگه و کنم هرس رو هادرخت داده دستور اربابم. برگردم باید: »گفت دیتون

 .دیدمت دوباره روز یه شاید _

 .بمونیم زنده هردو اگه _

 .دیتون، خداحافظ _

 .المر، خداحافظ _

 مترحّ اشک و بود شده کرخت شوک فرط از ذهنش، ایستاد ساکت طوالنی مدتی تا گاریون هاآن رفتن از بعد. شدند دور صدا هردو

 رد شدیدی خشم. بودند پذیرفته را شرایط این تمام، دو آن که بود این ماجرا قسمت بدترین واقع در. بود شده جمع چشمانش در

 .بزند را کسی خواستمی ناگهان. کرد سوزش به شروع گلویش

 ممالی یمردانه زیر صدای. خواندمی آواز داشت نفر یک، نزدیکش جنگل در جایی. رسید گوش به مه میان از دیگری صدای سپس

 و بود قدیمی اشتباهات از پر آواز. بشنود واضح کامالً  را آن توانستمی گاریون، شدمی ترنزدیک که حالی در و داشت واضحی و

 یدرباره او آورمالل آواز. شد متمرکز ناشناس یخواننده روی نامعقولی طرز به، گاریون خشم. بود مبارزه برای دعوت آن یترجمه

 ار شمشیرش، کردن فکر بدون گاریون. آمدمی وقیح، دیتون و المر عظیم سرخوردگیِ مقابل در نوعی به انتزاعی هایعدالتیبی

 .کرد کز ایخرابه دیوار پشت آرامی به و کشید

 دمق بیست خواننده که وقتی. بشنود خیس هایبرف در را اسبی هایسم صدای توانستمی گاریون و شدمی ترنزدیک چنانهم صدا

 هب ایجلیقه و زرد تنگ شلوار با جوانی مرد خواننده. برد بیرون دیوار پشت از را سرش دقت با گاریون، شد ظاهر مه میان از دورتر
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 و بود آویزان اششانه یک روی که داشت ایخمیده و دراز کمان و بود اهتزاز در سرش پشت خزدارش شنل. بود روشن قرمز رنگ

 تهریخ بیرون تیزنوک کالهی زیر از سرش پشت نرمی به اشطالیی سرخ موهای. بود مخالفش پهلوی روی ساختیخوش شمشیر

، گرفتمی ضرب احساسات با که خواندمی صدایی با را آن او و بود دلخراش اشترانه اگرچه. داشت قرار آن روی پر یک که بود

 جوان یزادهنجیب این به گاریون. ببرد بین از را آن توانستنمی اخمی هیچ که بود جوانش یچهره در دوستانه مهربانی نوعی

 همسر برای و بود نخورده درختان یریشه از غذایی هرگز احمق یخواننده این که بود مطمئن کامالً، رفت غرّهچشم پوککله

 هکدرحالی، چرخاند را اسبش غریبه. باشد داده گرسنگی مرگ حد تا خودش به غصه و غم فرط از که بود نکرده سوگواری اشمُرده

 .بود کرده کمین سرپناهی در آن پشت گاریون که تاخت ایدروازه یشکسته طاق سمت به مستقیماً، خواندمی چنانهم

 حال این با. رسیدمی تریمتفاوت هایموقعیت به احتماالً دیگر شرایط تحت و، نبود جوستیزه پسری عادی حالت در گاریون

. دبو سادگی امتیاز دارای، گاریون یشده هم سر تازه ینقشه. بود داده نشان را خودش اشتباهی زمان در دقیقاً، جلف جوانِ یغریبه

، دش رد دروازه میان از خواننده جوان مرد که همین.  کرد کار نقشه طبق برانگیزیتحسین طرز به، نبود نقشه راه سر چیزی چون

 سر از فریادی با او. کشید پایین زین روی از جایک را او و زد چنگ را سواراسب شنل انتهای، آمد بیرون مخفیگاهش از گاریون

 ینقشه قسمت دومین، حال این با. آمد فرود پشتش روی برفاب داخل گاریون پای کنار سادگی به، خیسی شاالپ صدای و بهت

 پاهایش روی، چرخید جوان مرد اما، کند دستگیر را غریبه شمشیرش نوک با تا رفت نزدیک اگرچه. شد متفاوت کامالً  گاریون

 پاچه عصبانیت روی از چشمانش. داد انجام حرکت یک با فقط را کارها این تمام ظاهراً، کشید بیرون را خودش شمشیر و ایستاد

 .خوردمی تاب و پیچ تهدیدآمیزی طرز به شمشیرش و گرفتمی

، بود داده انجام فالدور یمزرعه در که ایروزمره کارهای و بودند خوب هایشالعملعکس اما، نبود شمشیرباز یک گاریون

 برای حقیقی میل هیچ او، بود کرده حمله به وادار را او اول یوهله در که خشمی رغمعلی. بودند کرده سفت را هایشماهیچه

 و، انگاریسهل با تقریباً، بود داشته نگه دست در سبکی به را شمشیرش ظاهراً حریفش. نداشت جوان مرد این به زدن آسیب

 رعتس به. بکشد بیرون دستش از را آن خوبی به است ممکن شمشیرش روی زیرکانه یضربه یک که کرد فکر خودش با گاریون

 دشخو شمشیر روی پوالدینی دنگ صدای با و پرید کنار سنگینش یضربه راه سر از شمشیر یتیغه اما، داد تاب را شمشیرش

 و خوردبر صدای از پر فضا بعد و. انداختند طنین دوباره شمشیرها. زد دیگری یناشیانه یضربه و پرید عقب گاریون. شد کوبیده

 کی فقط. کردندمی حمله و دادندمی جاخالی و زدندمی ضربه هایشانتیغ با دو آن و بود شده مانندناقوس دینگِ -دینگ و سایش

 رایب فرصت چندین جوان مرد اما، بود خودش از بهتر خیلی کار این در حریفش که شود متوجه تا کشید طول گاریون برای لحظه

، ریبهغ پاسخگوی نیشخند. زد نیشخندی خودش پیش صدایشان و سر پر یمبارزه هیجان از گاریون. بود گرفته نادیده را او کشتن

 .بود دوستانه و واقعی

 !کافیه دیگه! خبخیلی _

 ادامه. کردمی حرکت بلند هایقدم با هاآن سمت به کنارش در سیلک و باراک همراه به داشت پیرمرد. بود وولف جناب صدای این

 «؟کنینمی دارین چیکار کردین فکر دقیقاً دوتا شما: »داد

 ...«بلگراث: »کرد زدن حرف به شروع و آورد پایین را شمشیرش، مبهوت نگاه یک از بعد، گاریون حریف

 «؟دادی دست از داشتی که هم رو عقلی ذره یه اون،  لیلدورین: »گفت ایخردکننده لحن با وولف جناب
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: گفت وولف جناب. افتادند جا گاریون ذهن در فکر چندین زمانهم، چرخید گاریون سمت به سردی به وولف جناب که همین

 «؟بدی توضیح داری دوست، گاریون، خب»

 به ایدههشداردهن سریع نگاه و کرد تأکید کلمه این روی« ،پدربزرگ: »گفت، کند امتحان را ایحقه گرفت تصمیم بالفاصله گاریون

 دادیم نشون من به داشت فقط لیلدورین؟ نه مگه، کردیممی مبارزه داشتیم واقعاً  ما کنینمی فکر که تو: »انداخت جوان یغریبه

 .«همین اشهمه. کنم سد کرده حمله که رو کسی شمشیر چطور که

 «؟واقعاً: »پرسید مشکوکی لحن با وولف

 «؟برسونیم آسیب هم به بخوایم دوتا ما که باشه داشته تونهمی دلیلی چه. البته: »گفت تمام معصومیت با گاریون

 .کوبید پایش روی عمداً گاریون اما، بزند حرف تا کرد باز را دهانش لیلدورین

 هدقیق چند عرض در: »گذاشت جوان مرد یشانه روی دوستانه حالتی با را دستش.« خوبه خیلی کارش لیلدورین: »گفت عجله با

 .«داد یادم چیز کلی

 رو هادروغ همیشه. بسه حد همین در -کردند حرکت گاریون سمت به درانسیایی رمزی زبان به جزئی حرکات با سیلک انگشتان

 -دار نگه ساده

 .«بلگراث، تیزهوشه شاگرد یه پسر این: »گفت عاجزانه، بود شده متوجه باالخره که لیلدورین

 همه این پشت دلیل: »کرد اشاره لیلدورین جلف هایلباس به.« زرنگه اون، نباشه هم هرچی: »داد جواب خشکی به وولف جناب

 .«شدی  میپول یه شبیه؟ چیه زیمبوزلم

 از چندتا از بودم مجبور من و. کردن بازجویی برای درستکار هایآستوری بازداشت به شروع هاممبریت» :داد توضیح جوان آرندی

 .«نشم اذیت، بپوشم لباس هااون هایلیسکاسه از یکی مثل اگه که کردم فکر. بشم رد هااون هایپایگاه

 این» :برگشت باراک و سیلک سمت به.« کردممی فکر که باشه چیزی از بهتر عقلت شاید: »کرد اعتراف میلیبی با وولف جناب

 .«میشه ملحق ما به.  ویلدانتوره بارون پسر، لیلدورین

 و یامب جااین به که داد دستور من به پدرم. بلگراث، کنم صحبت تو با مورد این در خواستممی: »کرد مداخله سرعت به لیلدورین

 .«کردم گیر اضطراری شدت به یمسئله یه توی من اما، کنم سرپیچی فرمانش از تونمنمی من

، متأسفم. درگیره اضطراری مسائل این از تا سه یا دو با حداقل آستوری در جوانی یزادهنجیب هر: »داد جواب گرگ جناب

 سر ویر و  بری بیرون تو تا انداخت تعویقش به بشه که هست این از ترمهم خیلی هستیم درگیرش ما که ایمسئله اما، لیلدورین

 .«بشی خراب ممبریتی مالیات مأمور دوتا

: گفت تحکم با پل عمه. شد نزدیک هاآن به مه میان از، داشتبرمی قدم کنارش محافظانه که دارنیک همراه به، پل عمه بعد و

 .زدندمی برق چشمانش« ؟پدر، کننمی چیکار شمشیر با هااون»

 .«اشمب کرده اشاره بهت موردش در کنممی فکر. لیلدورینه این. میگن طوراین که یا، کننمی بازی: »داد پاسخ مختصراً وولف جناب

 .«رنگارنگ خیلی جوون مرد یه: »انداخت نگاهی لیلدورین پای تا سر به، رفته باال ابروی یک با پل عمه
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 سرکسب زیاد، حال هر به؛ نیست سرسبک هالباس این یاندازه به اون. هستن قیافه تغییر برای هالباس: »داد توضیح وولف جناب

 .«کنیم پیدا نیاز مهارتش به، بشه تموم قضیه این با کارمون که این از قبل شاید و، هست آستوریا در دارکمان بهترین اون. نیست

 .« فهمممی: »گفت بود نشده قانع انگار که پل عمه

 «؟نه مگه، بشیم قضیه این وارد االن باشه الزم کنمنمی فکر ولی. هست هم دیگه دلیل یه، البته: »داد ادامه وولف

 از کدوم هیچ و، نامفهومه خیلی  مرین کدگذاری؟ پدر، هستی متن سطر چند اون نگران هم هنوز: »پرسید عصبانیت با پل عمه

 نماد و رمز فقط شاید، دونیمی. نشده گفته، شده اشاره مرین کدگذاری توی که مردمی مورد در چیزی اصالً دیگه هاینسخه

 .«خالیه

 چرا. کنیم بحث موردش در تونیممی حاضر حال در که هستن فهمی قابل اطالعات شده معلوم که دیدم نماد چندتایی من _

 .مرطوبه و سرد کم یه بیرون این، متنی هایتفاوت مورد در طوالنی هایبحث برای؟ برج داخل برنگردیم همگی

 اجهمه از و خالی نگاه با را نگاهش ریزاندام مرد اما، بود شده گیج موضوع تغییر این خاطر به، انداخت سیلک به نگاهی گاریون

 .داد پاسخ خبریبی

 «؟بگیرم رو اسبم که کنیمی کمک، گاریون: »پرسید مؤدبانه و کرد غالف را شمشیرش لیلدورین

 .«رفت سمت اون از کنممی فکر. البته:» داد جواب گذاشتمی کنار را سالحش کهدرحالی گاریون

 .رفتند هاویرانه در اسب ردپای دنبال به دو آن و برداشت را کمانش لیلدورین

 .«کشیدمت پایین اسب روی از که متأسفم: »کرد عذرخواهی گاریون، شدند دور دیگران دید معرض از وقتی

 بلگراث هب چرا: »کرد نگاه گاریون به پرسشگرانه.« کردممی دقت تربیش باید. نداره اشکال: »گفت و خندید سادگی به لیلدورین

 «؟گفتی دروغ

 طول هاساعت هاوقت بعضی و، برسونیم آسیب هم به نداشتیم سعی واقعاً که ما. نبود دروغ یه دقیقاً اون: »داد جواب گاریون

 .«بدی توضیح رو موضوعی چنین تا کشهمی

 .بگیرد را خندیدنش جلوی نتوانست هم گاریون. واگیردار یخنده نوعی، خندید دوباره لیلدورین

 ادامه هاویرانه برفاب از پوشیده و ارتفاعکم هایتوده میان برگ و شاخ پر خیابان طول در را راهشان، خندیدندمی هردو که حالی در

 .دادند

 

 2 فصل

 او رد احساسی هیچ. برسد نظر به ترپسرانه بود شده باعث او راست و رک طبیعت اگرچه، بود ساله هجده ویلدانتور از لیلدورین

 و عجول او. درخشیدمی اشچهره در دریایی فانوس یک مثل صمیمیت و، کند پیدا بروز اشقیافه در که این مگر کردنمی رسوخ
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 ممکنغیر حال این با. نیست تیزهوش زیاد او که رسید نتیجه این به میلش برخالف گاریون و، بود افراطی زدن حرف در و، فکربی

 .نداشت دوست را او که بود

. یوستپ او به بالفاصله لیلدورین، دهد ادامه را هتار برای انتظارش و برود بیرون تا پوشید را شنلش گاریون وقتی بعد روز صبح

. ودب پوشیده سوخته ایقهوه پشمی شنل و سبز تونیک، ایقهوه تنگ شلوار حاال و بود کرده عوض را جلفش هایلباس جوان آرندی

، رفتندیم غربی شکستۀ دیوار سمت به برف میان از که حالی در؛ بود بسته کمرش به تیر از پر تیردانی و بود برداشته را کمانش او

 .بود کرده سرگرم بودند پنهان نیمه مقابلش در که اهدافی سمت به تیر پرتاب با را خودش لیلدورین

 «.کنیمی پرتاب خوب خیلی تو:» گفت آمیزیتحسین لحن با گاریون، خوب العادهفوق پرتاب یک از بعد

 پدرم اومدم دنیا به که روزی همون. بودیم کماندار سال هزاران مدت به ما. هستم آستوری یه من:» داد جواب محجوبانه لیلدورین

 «.بکشم رو کمان زه تونستممی بودم ساله هشت وقتی و، برید رو کمان این هایشاخه

 ایقهمساب مسیرهای به و کرد فکر اطرافش تمام در انبوه هایجنگل به.« باشین شکار اهل خیلی شما زنممی حدس:» گفت گاریون

 .بود دیده برف در که

 یرونب درختی تنۀ از بود کرده پرتاب تازگی به که را تیری تا ایستاد.« ماست گذرونیِوقت ترینمعمولی این:» گفت لیلدورین

 «.نذاشته گوسفند و گاو گوشت غذا میز سر هرگز که کنهمی افتخار خودش به پدرم:» بکشد

 .چرک توی، شکار رفتم بار یه من -

 «؟گوزن:» پرسید لیلدورین

 .کننمی شکار نیزه با هاچرک. نکردیم استفاده هم کمان از البته. وحشی گراز، نه -

 ؟بکشین رو چیزی نیزه یه با تا بشین نزدیک قدراون تونینمی چطور؟ نیزه -

 سته وقتی مشکل. نیست مشکل شدن نزدیک:» آورد یاد به را دردناکش سر و کوفته هایدنده، خندید زدگیماتم کمی با گاریون

 «.جاستاین سختش قسمت، کنی فرار نیزه کردن فرو از بعد باید که

 .نکرد درک را قضیه لیلدورین ظاهراً

 راه صدا و سر توننمی که جایی تا و میشن جنگل وارد ناگهانی. میدن تشکیل رو ردیف یه هاشکارچی:» داد توضیح گاریون

 از داره احتمال، بشن دور صدا و سر از کننمی سعی وقتی گرازها که مونیمی منتظر جایی و داریبرمی رو اتنیزه تو. اندازنمی

 هارواون نیزه با که ستموقع اون. کننمی حمله، ببینن رو تو وقتی و، کنهمی بداخالق رو گرازها، شدن تعقیب. بشن رد جااون

 «.زنیمی

 «؟نیست خطرناک:» پرسید و شد گشاد لیلدورین چشمان

 خاطر به که کرد اعتراف خودش پیش اما، زدنمی الف دقیقاً او.« شکست هامدنده همۀ تقریباً:» داد تکان را سرش گاریون

 .است خوشحال داستانش به لیلدورین العملعکس
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 یک ظاهراً.« گرگ گله یه هرازگاهی و خرس چندتا. نداریم آستوری توی زیادی خطرناک حیوانات ما:» گفت مشتاقانه لیلدورین

 رتی با تا کننمی پیدا وحشی گوزن از تر انگیزهیجان چیزهای هابعضی، گرچه:» کرد نگاه گاریون به دقت با، ماند مردد لحظه

 .گفت ایمخفیانه زیرچشمی نگاه با را حرف این.« بزنن

 «؟ها:» چیست او منظور که نبود مطمئن زیاد گاریون

 .برنگرده خونه به سوارش بدون میمبریتی اسب یه که گذرهمی روز یه ندرت به -

 .شد زدهشوک حرف این با گاریون

 «.داره وجود آستوریا توی زیادی هایممبریتی که کننمی فکر هابعضی:» داد توضیح سنگینی لحن با لیلدورین

 .شده تموم آرندی داخلی جنگ کردممی فکر من -

 رزی از آستوریا که این تا داشت خواهد ادامه جنگ دارن باور که هستن هاخیلی. کنننمی فکر طوراین که هستن هاخیلی -

 .کنه پیدا نجات میمبریت سلطنت

 .نگذاشت جا به قضیه در سوالی که بود طوری لیلدورین لحن

 «؟بود نشده متحد کشور، میمبر وو جنگ از بعد مگه:» کرد اعتراض گاریون

 رارق میمبر وو توی پادشاه دربار. میشه رفتار تابع شهر یه مثل آستوریا با؟ کرد باور رو چیزی چنین میشه چطور؟ متحد -

 آستوری یه حتی. هست ممبریت اهل پادشاهی توی ایبلندمرتبه بخشدار هر، قانون مجری هر، مالیاتی مأمور هر، حاکمی هر؛ داره

 هب جدش که کسی، من پدر. کنن قبول رو ما القاب که خواننمی حتی هاممبریتی. نیست آرندیا جای هیچ مسئول پست یه توی

 بارون رو پدرم که این تا بگیره گاز رو زبونش میده ترجیح ممبریتی یه. میشه خطاب دارزمین یه، گردهبرمی قبل سال هزاران

 .کنه خطاب

 .بود شده سفید اشفروخورده خشم خاطر به لیلدورین صورت

 .بربیاید جوان مرد این احساسات پس از چطور که نبود مطمئن.« دونستمنمی من:» گفت دقت با گاریون

 حس زهنو که هستن آستوریا توی هابعضی. رسهمی پایانش به داره دیگه آستوریا تحقیر، حال این با:» گفت حرارت با لیلدورین

 روی تدوردس در درختی به تیری کوبیدن با او.« ببرن رو سلطنتی مسابقۀ این که روزی نیست دور زیاد و، نمرده شونپرستیوطن

 .کرد پافشاری حرفش

 .باشدن درگیر آن در که بود آشنا نقشه جزییات با حد از بیش کمی لیلدورین. کرد تأیید را گاریون هایترس بدترین، حرفش این

 به پشیمانی نگاه با.« احمقم یه من:» شد خیره گاریون به وحشت با، است رفته پیش حد از بیش شد متوجه که همین لیلدورین

 دونمیم من. کن فراموش گفتم االن هرچی لطفاً، گاریون. کنم کنترل رو زبونم که نگرفتم یاد وقتهیچ:» گفت اختیاربی اطرافش

 «.نمیدی لو گفتم بود داغ سرم وقتی که رو چیزی دونممی و، هستی دوستم تو که
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 نابج به که دانستمی او. بود بسته را گاریون دهان لیلدورین، جمله این با تنها. ترسیدمی آن از گاریون که بود چیزی همان این

 ونگاری برای را کردن صحبت، اعتمادش و لیلدورین دوستی اعالم اما، است رو پیش وحشتناکی توطئۀ که دهد هشدار باید گرگ

 .کند خرد درماندگی روی از را هایشدندان خواستمی، کردمی نگاه وجدانی بزرگ دوراهی این به وقتی. بود کرده غیرممکن

 روز گاریون که رسیدند دیواری تکه به که این تا، بودند زدهشرم کمی هردو و نزدند حرفی کدامهیچ، دادند ادامه راهشان به هاآن

 .شدمی ترکنندهمعذب لحظه هر بینشان متشنج سکوت، شدند خیره مه درون به مدتی برای. بود کرده کمین قبل

 «.نبودم جااون هرگز؟ شکلیه چه سنداریا:» پرسید ناگهان لیلدورین

 یه:» کرد نگاه شدندمی ناپدید مه داخل که درختان تیرۀ هایتنه به دیوار روی از.« داره زیادی هایدرخت:» داد جواب گاریون

 «.مرتبه و منظم جای

 ؟کردیمی زندگی کجا تو -

 .هست  ارات دریاچۀ نزدیک. فالدور مزرعۀ توی -

 ؟ستزادهنجیب یه فالدور این -

 اشبر دلم. قلبخوش و صادق، محترم -کشاورزه یه فقط اون. معمولیه کهنه کفش یه اندازۀ به فالدور، نه؟ فالدور:» خندید گاریون

 «.شده تنگ

 .بگیرد نادیده اهمیتبی مرد یک مثل را فالدور تا است آماده که رسیدمی نظر به.« معمولیه آدم یه پس:» گفت لیلدورین

 از رتمهم میده انجام مرد یه که کاری. نداره اهمیت ساندریا توی زیاد مقام و پست:» گفت او به کنایه و گوشه با تقریباً گاریون

 این باید رنف یه کنممی فکر ولی، نیست خوشایند زیاد. بودم آشپزخونه کارگر یه من:» گرفت معوجی و کج قیافۀ.« هست که چیزیه

 «.بده انجام رو کار

 «؟نیست هم برده یه حتی یعنی:» پرسید تعجب با لیلدورین

 .نیست ایبرده هیچ سنداریا توی -

 «؟نیست ایبرده هیچ:» شد خیره او به کردنمی درک که جوان آرندی

 «.باشیم داشته برده که ندیدیم لزومی هرگز. نه:» گفت محکم گاریون

 نیدهش مه میان از قبل روز که آورد یاد به را صدایی گاریون. است شده گیج تصور این از که دادمی نشان آشکارا لیلدورین قیافۀ

 هب خیلی دو آن و، کردنمی درک هرگز لیلدورین. کرد مقاومت بردگی مورد در چیزی گفتن برای شدیدش میل مقابل در اما، بود

 که چیزی گفتن با را روابط خواستنمی و دارد نیاز دوست یک به لحظه آن در که کرد احساس گاریون. بودند شده نزدیک دوستی

 .کند خراب، برنجاند را داشتنیدوست جوان مرد بود ممکن

 «؟میده انجام کارهایی جور چه پدرت:» پرسید مؤدبانه لیلدورین

 .نباشد دردناک برایش زیاد، بزند سریع را حرف این اگر که کرد احساس.« طورهمین هم مادرم. مُرده اون:» گفت گاریون
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 صدایش.« متأسفم:» گذاشت گاریون شانۀ روی دهندهدلداری را دستش. شد پر افراطی و ناگهانی ترحمی با لیلدورین هایچشم

 «.باشه بوده وحشتناکی فقدان باید:» بود شده دورگه تقریباً

 این هم هنوز.« نمیارم خاطر به رو هااون حتی:» برسد نظر به بیخیال کرد سعی.« بودم بچه من:» انداخت باال ایشانه گاریون

 .کند صحبت موردش در که بود شخصی زیادی مسئله

 «؟بود طاعون جور یه:» پرسید مالیمت با لیلدورین

 «.رسیدن قتل به. نه:» گفت یکنواختش لحن همان با گاریون

 .شد گشاد هایشچشم و کرد حبس را نفسش لیلدورین

 سعی پدربزرگم. کشید آتیش به رو هااون خونۀ و شد هااون دهکدۀ وارد شبانه مرد یه:» داد ادامه احساسشبی صدای با گاریون

 «.منه خانوادۀ قدیمی خیلی دشمنان از یکی اون، فهمیدم من که جایی تا. کرد فرار اما، کنه دستگیرش کرد

 «؟بمونه جوری همین بدی اجازه نیست قرار مطمئناً که تو:» پرسید لیلدورین

 و کنممی پیداش، بشم بزرگ کافی اندازۀ به که همین، نه:» داد جواب، بود شده خیره مه درون به چنانهم که گاریون

 «.کشمشمی

 «.کنیممی تیکه تیکه رو اون و کنیممی پیداش ما:» کرد بغل را گاریون خشونت با ناگهان!« پسر ایول:» زد داد لیلدورین

 ؟ما -

 .نمیده انجام این از کمتر واقعی دوست هیچ. میام تو با هم من که البته -

 محکم را گاریون دست. است صادقانه هایشحرف که بود معلوم اندازه همان به اما، زندمی حرف البداههفی دارد که بود معلوم

 «.باشه مُرده تو پاهای زیر والدینت قاتل که وقتی تا شینمنمی آسوده، گاریون، خورممی قسم:» گرفت

. ردک سرزنش بود نبسته را دهانش که این خاطر به را خودش سکوت در گاریون که بود بینیپیش قابل چنان او ناگهانی اظهارات

 همراه به نیاز نشان و نام بی دشمنی برای جستجو این در که نبود مطمئن واقعاً و بود شخصی زیادی مورد این در احساساتش

 تصمیم. کرد ذوق لیلدورین چرای و چون بی و البداههفی حمایت خاطر به، ذهنش از دیگری قسمت، حال این با. باشد داشته

 ولق دوجین یکی شکبی روز هر، مرد این بداند که شناختمی خوب قدرآن را لیلدورین دیگر حاال. شود موضوع بیخیال که گرفت

 .کندمی فراموش هم سرعت همان با و، دهدمی مطلق صداقت با و سریعاً ، قلبش صمیم از

 اندورش به محکم را شانتیره هایشنل و بودند ایستاده مخروبه دیوار کنار هم نزدیک، کردند صحبت دیگر چیزهای مورد در بعدش

 .بودند پیچیده

 وحشی اسب دوجین با هتار، بعد دقیقه چند، شنید جنگل میان جایی یک را اسب هایسُم مبهم صدای گاریون، ظهر از قبل کمی

 و ودب اندودگل هایشچکمه. بود پوشیده پشمی و کوتاه چرمی شنل، قدبلند آلگاری مرد. شد ظاهر مه میان از بودند دنبالش به که

 وا بر تأثیری زین روی ایشهفته دو سفر که رسیدمی نظر به دیگر جوانب از اما، بود شده دارلکه سفرش خاطر به هایشلباس

 .است نداشته
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 .کنند دیدار او با تا گذاشتند پیش قدم لیلدورین و گاریون.« گاریون:» گفت موقرانه، احوالپرسی منظور به هتار

 «.هستن کجا بقیه که میدیم نشون بهت ما:» کرد معرفی را لیلدورین.« بودیم منتظرت:» گفت او به گاریون

 مرد. کرد دنبال بودند منتظر بقیه و گرگ جناب که برجی سمت به هاخرابه میان از را جوان مرد دو و داد تکان را سرش هتار

 هب رو من کمی. کوهستان هایبرف:» گفت مختصراً باشد داده توضیح که این برای، پریدمی پایین اسب از که حالی در آلگاری

 .داد تکان را سیاهش و بلند موی طره و کشید عقب اشتراشیده سر روی از را شنل کاله.« انداخت تأخیر

 «.داریم زدن برای زیادی هایحرف. بخور چیزی یه و آتیش نزدیک داخل بیا. نیومده پیش مشکلی:» داد جواب گرگ جناب

 همۀ. کردمی تمرکز داشت که انگار، شد احساس از عاری عجیبی طرز به اشخوردهآفتاب و برنزه صورت، کرد نگاه هااسب به هتار

 اندرخت میان را راهشان و برگشتند سپس. بود شده تیز جلو به رو هایشانگوش و هشیار چشمانشان، کردند نگاه او به هم هااسب

 .گرفتند پیش در

 «؟نمیشن منحرف گله از:» پرسید، بداند خواستمی که دارنیک

 «.نشن پراکنده که خواستم ازشون. نه:» داد جواب هتار

 .گذشت موضوع این از اما، رسیدمی گیج نظر به دارنیک

 هایچوب نیز دارنیک و بُرید برایشان کمرنگ زرد پنیر و تیره نان پل عمه. نشستند اجاق نزدیک و رفتند برج داخل به همگی

 .گذاشت آتش داخل تریبیش

 اب اسب پوست جنس از سیاهی بلند آستین جلیقۀ. درآورد را شنلش.« فرستاده نامه قبایل رؤسای به  چوهاگ:» داد گزارش هتار

.« شدن جمع هم دور دژ توی مجمع برای:» بود کرده درست پذیرانعطاف زره جور یک که پوشید آن روی شده پرچ هایمهره

 .بخورد چیزی تا نشست آتش نزدیک و داد تکیه کناری به را آن، کرد باز کمر از را اشخمیده بلند شمشیر

 «؟بشه  پرولگا وارد کرده سعی کسی:» داد تکان را سرش گرگ جناب

 «.میشن پرولگا وارد بتونه کسی اگه. فرستادم گوریم به رو خودم مردان از گروه یه، اومدنم از قبل:» داد پاسخ هتار

 «.ارمد نیاز کمکش به بشه تموم قضایا این تمام که این از قبل من و، منه قدیمی دوستان از یکی گوریم. امیدوارم:» گفت گرگ

 انسان گوشت از که داره وجود هیوالهایی جااون که شنیدم من؟ ترسیننمی آلگوها سرزمین از شماها:» پرسید مؤدبانه لیلدورین

 «.کننمی تغذیه

 کامل گروه یه به که دارن رو کافی شجاعت ندرت به، عالوه به. موننمی هاشونلونه توی زمستون موقع:» انداخت باال ایشانه هتار

 «؟دونستیمی خودت که یا. مارگوها از شده پر جنوبی سنداریای:» کرد نگاه گرگ جناب به.« کنن حمله سواره مردان از

 «؟باشن خاصی چیز دنبال رسهمی نظر به. زدممی حدس:» داد جواب گرگ

 یشاهین شبیه لحظه آن که شد باعث اشدرنده چشمان و دارقوس بینی.« کنمنمی صحبت مارگوها با من:» گفت کوتاهی به هتار

 .بکشد تا رفتمی شیرجه که برسد نظر به
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 ارگوهام به نسبت احساسی چه تو که دونهمی دنیا تمام. نکردی تأخیر این از تربیش که کنممی تعجب:» انداخت دست را او سیلک

 «.داری

 «.نکشید طول زیاد کارشون. برخوردم شاهراه توی تنها هااون از دوتا به. درآوردم عزا از دلی بار یه:» کرد اعتراف هتار

 «.باشیم نگرانش که کمتر مارگوی دوتا پس:» کرد خرخر رضایت با باراک

 اکثر :»کرد پاک تونیکش جلوی از را هانان خرده.« بزنیم حرف پردهبی و رک کم یه رسیده وقتش کنممی فکر:» گفت گرگ جناب

 زدار اسم به مردی دنبال ما. بده انجام کاری فکر بدون تصادفاً کسی خوامنمی اما، دارید کنیممی داریم که کاری از تصوری یه شما

 پادشاه رسری اتاق به نحوی به اون گذشته پاییز اوایل. رفت توراک سراغ به بعد ولی. بود استادم شاگردان از یکی قبالً اون. هستیم

 «.بگیریم پس رو گوی و کنیم تعقیبش قراره ما. دزدید رو آلدور گوی و کرد نفوذ ریوا

  .بود درگیر کلفتی قرمز قیطان با توجهیبی با« ؟جادوگره یه هم اون:» پرسید باراک

 همه ما. داره رو قدرت این از توجهی قابل مقدار هم زدار، بله ولی. کنیممی استفاده ما که نیست اصطالحی این:» داد جواب گرگ

 دارهش شما به موردش در خواستممی که هست چیزهایی از یکی این. داشتن هم بقیه و - بلزدار،  بلکیرا و  بلتیرا، من -داشتیم

 «.بدم

 «.دارین اسم جور یه شماها همۀ رسهمی نظر به:» کرد اشاره سیلک

 زیادی ارزش ما برای اما، بود ساده تغییر یه. داد تغییر رو ما هایاسم کرد انتخاب شاگردش عنوان به رو ما وقتی ما استاد -

 .داشت

 .بودند شده باریک زیرکی با راسومانندش چشمان« ؟بوده گراث تو اصلی اسم که نیست معنی این به:» پرسید سیلک

 که بودم بلگراث طوالنی مدت چنان. بودم نشنیده رو اسم این که بود سال هزاران:» خندید بعد و خورد یکه انگار گرگ جناب

 کنار ودروغگ یه و دزد یه -بود پردردسر پسر یه گراث. بوده بهتر طوریاین احتماالً. بودم کرده فراموش رو گراث کامل طور به تقریباً

 «.دیگه صفات خیلی

 «.کنننمی تغییر هرگز چیزها بعضی:» کرد گیرینتیجه پل عمه

 «.نیست عالی کسهیچ:» کرد اعتراف مالیمت با گرگ

 «؟دزدید رو گوی زدار چرا:»پرسید و گذاشت کنار را بشقابش هتار

 سعی داره که ترهبیش احتمالش اما. باشه خاطر همین به شاید. خواستمی خودش برای رو گوی همیشه:» داد جواب پیرمرد

 «.میشه اشعالقه مورد فرد، برسونه چشمی یه به رو گوی که کسی. برسونه توراک دست به رو گوی کنهمی

 «.کشت میمبر وو توی رو اون ریوایی محافظ. مُرده توراک اما:» گفت معترضانه لیلدورین

 از عدب رو اون زدار. بکشه رو توراک بود شده مقدر که نبود همونی برند شمشیر. رفته خواب به فقط؛ نمرده توراک. نه:» گفت گرگ

 درست رو هانشانه اگه، زودی همین به احتماالً -میشه بیدار خواب از روزی یه توراک. کرد مخفیش جایی یه و برد خودش با جنگ

 «.بگیریم پس رو گوی، اتفاق این از قبل باید ما. باشم داده تشخیص
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 «.رسیدیمی رو حسابش پیش هامدت باید. آورده بار به زیادی مشکالت زدار این:» زد غر باراک

 «.شاید:» کرد اعتراف گرگ

 .داد نشان را حرکتی باریکش انگشتان با« ؟کنی ناپدیدش تا دینمی تکون رو دستت فقط چرا:» داد پیشنهاد باراک

 «.بکنن کاری چنین تونننمی هم خدایان حتی. تونمنمی:» داد تکان را سرش گرگ

 رو ما جلوی تا کرد خواهد سعی  گوسکا راک تا جااین از مارگویی هر. داریم بزرگ مشکالت سری یه پس:» گفت اخم با سیلک

 «.بگیره زدار کردن دستگیر برای

 «.کنهمی حکمرانی هاگرولیم به  ساچیک اما، آورده چنگ به رو گوی زدار. نه الزاماً:» کرد مخالفت گرگ

 «؟ساچیک:» پرسید لیلدورین

 کنه سعی که کنیم باز حساب اون روی تونیممی کنممی فکر. هستن متنفر هم از زدار و اون. هاگرولیم اعظم کاهن -

 .بگیره گوی همراه به توراک به رسیدن از رو زدار جلوی

 «؟نه همگ، کنین استفاده جادو از تونینمی پولگارا و تو، بربخوریم مشکلی به اگه؟ کنهمی فرقی چه:» انداخت باال ایشانه باراک

  «.داره وجود هاییمحدودیت چیزهایی چنین توی:» گفت زدن طفره کمی با گرگ

 «.فهممنمی من:» گفت اخم با باراک

 یزیچ این اگه -جادوگری. بشیم بحث این وارد بیاین، اومده پیش موضوعش که حاال، خبخیلی:» کشید عمیقی نفس گرگ جناب

 پس، داره خاصی غیرمنتظرۀ اثرات هاوقت بعضی. چیزهاست طبیعی نظم توی دخالت جور یه -کنین صداش خواینمی که هست

 نویز ورج یه بگیم بیاین:» ... کرد اخم...« میشه باعث بلکه، این فقط نه. باشی مراقب خیلی کنیمی باهاش که کاری مورد در باید

 که همین .بشنون رو نویز این توننمی توانایی همین با بقیه. دهمی توضیح کافی اندازۀ به اما، نیست جوریاین دقیقاً . کنهمی ایجاد

 قدراون. کنیممی چیکار و هستیم کجا دقیقاً ما که فهمهمی غرب در گرولیم هر، بکنیم چیزها دادن تغییر به شروع من و پولگارا

 «.بشیم خسته که تا اندازنمی سنگ ما پای جلوی

 خیلی. بدی انجامش خودت بدن و بازو زور با که کنهمی صرف انژی قدر همون شیوه این به کارها دادن انجام:» داد توضیح پل عمه

 .کرد گاریون هایتونیک از یکی روی کوچکی پارگی زدن وصله به شروع دقت با و نشست آتش کنار.« ستکنندهخسته

 «.دونستمنمی من:» کرد اعتراف باراک

 .دونننمی زیادی مردم -

 همین به و بدیم اشادامه ابد تا تونیمنمی اما. بدیم انجام خاصی اقدامات تونیممی من و پل، بشیم مجبور اگه:» داد ادامه گرگ

 «.چرا فهمیمی که مطمئنم. کنیم ناپدید رو چیزها تونیمنمی سادگی

 .است نفهمیده که دادمی نشان صدایش لحن اگرچه.« البته، اوه:» کرد اقرار سیلک
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، کنی نیست رو چیز یک بشی مجبور اگه. هست وابسته ایدیگه هرچیز به داره وجود که هرچیزی:» داد توضیح آرامی به پل عمه

 «.بشه ناپدید چیز همه که داره امکان کامالً 

 و وشهگ در هاسایه و رفت فرو تاریکی در ناگهان گنبدی تاالر که رسید نظر به. پرید جایش از کمی گاریون و کرد تروق ترق آتش

 .کردند کمین کنارها

 به ادگیس همون به اتخواسته، کنی نیست رو چیزی کنیمی سعی وقتی. بیفته تونهنمی اتفاق این، البته:» گفت هاآن به گرگ

 «.یمهست میگیم که چیزی مراقب ما همین برای. میشی ناپدید که هستی کسی تو، "شو نیست" بگی اگه. گردهبرمی هم خودت

 «.چرا فهمممی حاال:» گفت، بود شده گشاد کمی چشمانش که سیلک

 دلیل همین به. براومد هااون پس از معمولی هایمهارت با میشه، کرد خواهیم برخورد باهاشون که مواردی اکثر:» داد ادامه گرگ

 رو راهمون سر چیزهای تربیش بود خواهید قادر خودتون بین در شما. اینه دالیلش از یکی حداقل -کردیم جمع هم کنار رو شما ما

 وراکت به گوی همراه به زدار که این از قبل باید من و پولگارا که هست این بسپارین خاطر به که این برای مهم مسئلۀ. کنین حل

 دهب نشون توراک به بتونه اگه. چجوری دونمنمی -کرده پیدا گوی کردن لمس برای راهی یه زدار. برسیم بهش کنه پیدا دست

 جهان تمام خدای و پادشاه تا بگیره رو چشمی یه جلوی که بود نخواهد قادر زمین روی قدرتی هیچ، میشه انجام کار این چطوری

 «.نشه

 .بود جدی گرفتندمی نظر در را احتمال این که حالی در هایشانچهره، نشستند آتش لرزان و فامسرخ نور در همگی

 ؟پل نه مگه، باشم داده پوشش رو موضوع کامالً  کنممی فکر -

 .کرد صاف را دوزشدست و خاکستری پیراهن جلوی.« پدر، کنممی فکر طورهمین:» داد جواب پل عمه

 تداش پل عمه که غلیظی آبگوشت بوی و خزید واکان وو آلودمه هایخرابه درون به خاکستری عصر که وقتی برج از بیرون، بعدها

 «؟واقعیته چیزها این همۀ:» برگشت سیلک سمت به گاریون، رسید مشامشان به، پختمی شام برای

، رایطیش چنین تحت:» داد پیشنهاد.« حقیقته کنیممی باور که انگار کنیم رفتار طوری بیا:» کرد نگاه مه درون به اندام کوچک مرد

 «.بکنی خطایی که باشه بدی ایدۀ کنممی فکر

 «؟ترسیدی هم تو، سیلک:» پرسید گاریون

 «؟نه مگه، ترسیمنمی انگار که کنیم فکر تونیممی اما. بله:» کرد اعتراف و کشید آهی سیلک

 ویر آتش نور که جایی، برگردند برج کف تاالر به تا چرخیدند دوتایی و.« کنیم امتحانش تونیممی کنم فکر:» گفت گاریون

 .داشتمی نگه بیرون را مه و سرما و، رقصیدمی سنگی کوتاه هایطاق

  

 3 فصل
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 خودنمایی اب را مانندیکیسه و مخملی سیاه کاله و بود پوشیده قیمتیگران رنگ خرمایی تنۀنیم که حالی در سیلک، بعد روز صبح

 .آمد بیرون برج از، بود گذاشته کج صورت به گوش یک روی

 «؟چیه خاطر به کارها این:» پرسید او از پل عمه

 «.هست  بوکتور از رادک اسمش. برخوردم هابقچه توی قدیمی دوست یه به تصادفاً:» داد جواب بیخیالی با سیلک

 ؟اومد  کاتو از آمبار سر بالیی چه -

 ور آمبار، آشاراک اسم به مارگویی یه اما، باشه خوبی رفیق هم آمبار کنممی فکر:» گفت تحقیرآمیزی نسبتاً لحن با سیلک

 «.نگردیم دردسر دنبال بیا نیستیم مجبور اگه. باشه کرده ذکر خصوص به جای چند در رو اسمش که ممکنه و شناسهمی

 -کنهمین جلب رو توجهی هیچ غربی بزرگ جادۀ توی دیگه دراسنیایی تاجرِ یه. نیست بدی تغییرقیافۀ:» کرد موافقت گرگ جناب

 «.هست که هرچی اسمش حاال

 «.ستوابسته اسم به قیافه تغییر تمام. مهمه خیلی اسم، لطفاً:» کرد مخالفت ایرنجیده لحن با سیلک

 «.بینمنمی تفاوتی هیچ من:» گفت پردهبی باراک

 هی رادک که حالی در، قائله اخالقیات به کمی احترام که ولگرده یه آمبار که فهمینمی مطمئناً. هست تفاوت عالمه یه -

 همراهی خدمتکارانش وسیلۀ به همیشه رادک عالوه به. داره برویی غرب تجاری مراکز توی حرفش که ثروته و مال اهل پیرمرد

 .میشه

 «؟خدمتکاران:» پرید باال پل عمع ابروهای از یکی

 «.پولگارا انوب، باشین خدمتکار یه تونیننمی هرگز شما، البته. قیافه تغییر خاطر به فقط:» داد خاطراطمینان او به سرعت به سیلک

 .متشکرم -

 و جالل تا کنیمی مسافرت من با که، بود خواهی من خواهر شما درعوض. کردنمی باور رو چیزی چنین هرگز کسهیچ -

 .ببینی رو هانثتال شکوه

 ؟خواهرت -

 تا هستی مارترین به زیارتی سفر یه حال در. میدی ترجیح اگه، باشی مادرم تونیمی جاش به:» داد پیشنهاد مالیمت با سیلک

 «.کنی ادا رو رنگارنگت گذشتۀ کفارۀ

 .زد نیشخند او به گستاخانه هم سیلک و ماند ثابت کوچک مرد روی پل عمه خیرۀ نگاه لحظه یک برای

 . خلدار شاهزاده، بندازدت بزرگی دردسر توی قراره تو طبعیِشوخ روز یه -

 .کنم رفتار چجوری دونستمنمی نبودم دردسر توی اگه. پولگارا بانو، هستم دردسر توی همیشه من -

 «؟کنیم شروع میدین اجازه دوتا شما:» پرسید گرگ جناب
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 ولگاراپ خدمتکارهای، گاریون و لیلدورین، تو، بدیم توضیح شد الزم و دیدیم رو کسی اگه. دیگه لحظۀ یه فقط:» داد جواب سیلک

 «.هستن من خدمتکارهای هم دارنیک و باراک، هتار. هستین

 «.بگی تو هرچی:» کرد موافقت خستگی با گرگ

 .داره وجود دالیلی -

 .خبخیلی -

 ؟بشنوی رو دالیل خوایمی -

 .واقعاً  نه -

 .رسید نظر به رنجیده کمی سیلک

 «؟ایمآماده:» پرسید گرگ

 «.کنم خاموش رو آتیش رفت یادم. لحظه یه فقط... اوه. بیرونآوردیم برج از رو چیزهمه:» گفت او به دارنیک

 «.شده ویرانه دیگه جااون هرحالبه؟ کنهمی فرقی چه:» گفت لب زیر و کرد نگاه آهنگر سر پشت به رنجیده نگاهی با گرگ

 «.جوریهاین اون. پدر، کن ولش:» گفت مالیمت با پل عمه

 نگاه و کشید ایشیهه، بود خاکستری و هیکلقوی و بزرگ اسبی که باراک اسب، شوند اسب سوار شدندمی آماده کهدرحالی

 .خندید قاه قاه آلگاری مرد و، انداخت هتار به مندیگله

 «؟داره خنده چی:» پرسید مشکوک باراک

 «.کن فراموشش. گفت چیزی یه اسب اون:» داد جواب هتار

 درون به که باریکی و آلودگل مسیر امتداد در و کردند عبور آلودمه هایویرانه میان مسیرشان از. شدند هایشانزین سوار سپس

 انسرش باالی هایشاخه از مرتباً، آب و بود نشسته زمین به خیس درختان زیر آبکی برف. رفتند پیش بود کرده باز راه جنگل

، بودند هادرخت زیر که وقتی. کنند دور خود از را رطوبت و سرما تا بودند پیچیده دورشان را هایشانشنل همگی. چکیدمی

 قدراین... خب... همیشه خلدار شاهزاده:» پرسید لیلدورین. تاختند هم با و کشاند گاریون اسب کنار را اسبش لیلدورین

 «؟ستپیچیده

 .نهست اون دوم طبیعت، زیرکانه هایدروغ و قیافه تغییر و، جاسوسه یه اون، ببین. گرهحیله خیلی اون. آره، اوه؟ سیلک -

 ؟واقعاً؟ جاسوس یه -

 .درخشید شد ایده یک به منجر تصوراتش وقتی لیلدورین چشمان

 توی هاقرن مدت به هادراسنیایی، فهمیدم من که جایی تا. دراسنیا پادشاه، کنهمی کار عموش برای اون:» داد توضیح گاریون

 «.بودن کارها جوراین

 «.برداریم رو وسایل بقیۀ و کنیم توقف باید:» کردمی یادآوری گرگ جناب به داشت سیلک
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 «.نرفته یادم:» داد جواب پیرمرد

 «؟وسایل:» پرسید لیلدورین

 شاهراه ویت که میده ما به کنندهقانع دلیل یه کار این که گفت. برداشت پشمی لباس چندتا کامر توی سیلک:» گفت او به گاریون

 «.بیایم میمبر وو به تا گذاشتیم غار توی رو هااون، کردیم ترک رو جاده وقتی. باشیم

 ؟نه مگه، کنهمی فکر چیزهمه به اون -

 .داریم کنارمون در رو اون که شانسیمخوش ما. کنهمی سعی -

 میریم قتیو شاید. بده نشون ما به قیافه تغییر مورد در چیز چندتا کنیم مجبورش بتونیم شاید:» داد پیشنهاد زرنگی با لیلدورین

 «.بخوره درد به بگردیم دشمنت دنبال

 تا آمدمی آن از تردمدمی نظر به جوان آرندی ذهن. است کرده فراموش را اشالبداههفی قول لیلدورین که بود کرده فکر گاریون

 جستجویی تصور. کردمی فراموش را چیزها ظاهراً فقط لیلدورین که دیدمی حاال اما، دارد نگه خود پیش درازمدت در را فکری

 .شدمی کنندهنگران کمکم، کردمی بندیسرهم تاب و آب با را حرفش هر که شوق و پرشور جوان این با والیدینش قاتل برای جدی

 رگشتهب غربی اصلی جادۀ به دوباره، بستند باربر هایاسب پشت به را هاآن و برداشتند را سیلک وسایل کهآن از بعد، روز هاینیمه

 .کشید طول هامایل که تاختند جنوب سمت به آهسته چهارنعل با هاآن. گذشتمی جنگل قلب از که تولندران شاهراه، بودند

 طناب هایتکه با که داشت تن به هاییکهنه و پارهتکه هایلباس و داشت پشت به سنگینی بار که گذشتند ایبرده کنار از هاآن

 تا شد خیره هاآن به هراس با و رفت کنار جاده از او. بود نحیف خیلی اشژنده هایلباس زیر و بود الغر برده چهرۀ. بودند شده بسته

 که کرد فکر و، آورد یاد به را دیتون و المر مختصراً. کرد احساس را ناگهانی ترحمی ضربۀ گاریون. گذشتند کنارش از که این

 ور هااون که الزمه واقعاً:» پرسید لیلدورین از. آمدمی نظر به مهم مسئله این دالیلی به. آمد خواهد سرشان بر بالیی چه باالخره

 .دارد نگه خودش پیش را موضوع این نبود قادر دیگر« ؟داشت نگه فقیر قدراین

 «؟کی:» پرسید و کرد نگاه اطراف به لیلدورین

 .برده اون -

 .انداخت پوشژنده مرد به نگاهی اششانه روی از لیلدورین

 «.ندیدی رو اون حتی تو:» کرد سرزنشش گاریون

 «.داره وجود زیادی خیلی هایبرده:» انداخت باال ایشانه لیلدورین

 .کننمی زندگی گرسنگی مرز در و پوشنمی کهنه هایلباس همه هااون و -

 .دهدمی توضیح را چیزهمه حرف این که انگار.« میمبریت هایمالیات:» داد جواب لیلدورین

 .داشتی خوردن برای غذا کافی اندازۀ به همیشه تو رسهمی نظر به -

 «.وریهج همین دنیا. کشنمی رو رنج ترینبیش همیشه مردم فقیرترین. گاریون، نیستم برده یه من:» داد جواب صبورانه لیلدورین
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 «.باشه نباید:» داد پس جواب گاریون

 .نمیشی متوجه فقط تو -

 .شد نخواهم متوجه هرگز و. نه -

 «.نیستی آرندی که تو. نه طبیعتاً:» گفت ایآزاردهنده بیخیالی با لیلدورین

 .بگیرد را واضحش پاسخ جلوی تا سایید هم به را هایشدندان گاریون

 نباید:» داد پیشنهاد پل عمه. بودند شده ناپدید جاده لبۀ از هابرف و بودند گذرانده را مایل پنج و سی حدود هاآن بعدازظهر اواخر

 «؟پدر، باشیم بگذرونیم رو شب قراره که جایی فکر به حاال

 .انداخت زیرچشمی نگاهیی زدندمی پرسه اطرافشان درختان میان که هاییسایه به و خاراند متفکرانه را ریشش گرگ جناب

 هک میشه خوشحال مطمئنم.  رلدجین کنت، کنهمی زندگی جااین از دورتر زیاد نه که دارم عمو یه من:» کرد پیشنهاد لیلدورین

 «.بده ما به سرپناهی

 «؟تیره موهای با؟ الغره:» پرسید گرگ جناب

 «؟شناسینمی رو اون. شده خاکستری دیگه حاال:» داد جواب لیلدورین

 «.شدمی عصبانی زود خیلی قبالً، میاد یادم که جایی تا. ندیدمش که ساله بیست:» گفت او به گرگ

 .بلگراث، گرفتیش اشتباه دیگه یکی با حتماً؟ رلدجین عمو -

 ؟راهه چقدر اشخونه تا. شاید -

 .مایل نیم و پنج از کمتر -

 «.دیدنش بریم:» گرفت تصمیم گرگ

 .دهد نشانشان را راه تا افتاد جلو و داد تکان را افسارش لیلدورین

 «؟میرید پیش چطور دوستت و تو:» پرسید و تاخت گاریون کنار به سیلک

 نظر به گرچه:» داشت سوال از منظوری چه موشی صورت کوچک مرد که نبود مطمئن.« خوبه، کنم فکر:» داد جواب گاریون

 «.باشه سخت کم یه اون به چیزها بعضی دادن توضیح رسهمی

 «.آرندیه یه اون، هرحالبه. طبیعیه کامالً :» گفت سیلک

 «.شجاعه خیلی و صادق اون:» کرد دفاع لیلدورین از سرعت به گاریون

 .مشکله از قسمتی هم این. هستن شجاع و صادق هاآرندی همۀ -

 «.میاد خوشم ازش من:» کرد اظهار گاریون

 .بشم متوجه اون مورد در رو حقیقت که گیرهنمی رو من جلوی این اما، گاریون، میاد خوشم هم من -
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 ؟نمیگی و مطلب اصل سر نمیری چرا، بگی چیزی کنیمی سعی داری اگه -

 عادت هاآرندی و، خطرناکه خیلی جای یه آرندیا.بذاره تأثیر سلیمت عقل روی رفاقت که نده اجازه. میگم، خبخیلی -

 نداره ربطی بهت که کنه ایمسئله وارد رو تو، سرخوشت و جوان دوست نده اجازه. کنن عمل فکر بدون مرتباً مشکالت توی دارن

 .است جدی کامالً کوچک مرد که شد متوجه گاریون و، بود مستقیم سیلک نگاه

 «.بود خواهم مراقب:» داد قول

 «.کنم حساب تو روی تونممی که دونستممی:» گفت موقرانه سیلک

 ؟ذاریمی سرم به سر داری -

 .راندند تاریکنیمه بعدازظهر آن در هم با و خندید بعد« ؟گاریون، کنممی کاری همچین من:» پرسید ریشخندزنان سیلک

 به که داشت قرار باز ایمحوطه وسط و، بود جنگل داخل و جاده از دورتر مایل یک حدود رلدجین کنت خاکستری و سنگی عمارت

 هایپنجره. رسیدمی نظر به دژ یک شبیه نوعی به، نداشت دیواری هیچ اگرچه. بود گسترده طرف هر از تیر یک مسیر طول اندازۀ

 رقرا عمارت گوشل هر در هاییکنگره با مستحکمی هایبرجک. بودند شده پوشیده آهنی هایشبکه با و بودند باریک بیرونی

 مربع شکل به که بود شده ساخته درختان سالم هایتنه از، شدمی باز عمارت مرکزی حیاط داخل به که ایدروازه و، داشتند

 عمارت به گاریون، شدندمی نزدیک زوال به رو نور آن در کهدرحالی. بودند شده بسته هم به آهنی هایبست با و شده تراشیده

 چالش به را دنیا رسیدمی نظر به که خشن صالبت یک، داشت وجود عمارت مورد در بدنخوت زشتیِ جور یک. شد خیره مرموز

 «؟نه مگه، رسهنمی نظر به خوشایندی زیاد جای:» گفت سیلک به. طلبدمی

 هاشهمسایه هایمناقشه که کشوری توی مستحکم عمارت یه. داره اجتماعشون از انعکاسی، آستوری معماری:» داد جواب سیلک

 «.نیست بدی ایدۀ، میشه خارج کنترل از گاهی

 ؟ترسنمی دیگههم از قدراین شونهمه -

 .هستن هشیار فقط. گاریون، هستن زنگ به گوش فقط -

. ردک صحبت دیگر سمت در شخصی با کوچکی مشبک دریچۀ میان از و شد پیاده اسبش از سنگین دروازۀ مقابل در لیلدورین

 .رفتندمی عقب که آمد سنگین فلزپوش هایمیله سایش و زنجیرها تلق تلق صدای باالخره

 «.ودب خواهند ما مراقب کماندارهایی احتماالً. ندین نشون تندی حرکت هیچ، رفتیم داخل وقتی:» کرد نصیحت آهستگی به سیلک

 .کرد او به تندی نگاه گاریون

 «.هاستاون دین از قدیمی رسم یه:» داد اطالع او به سیلک

 .شدند پیاده و راندند سنگفرش حیاط داخل به هاآن
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 اهر کلفت عصای یک کمک به که مانندآهن خاکستریِ موهای و ریش با بود الغری و قدبلند مرد، شد ظاهر وقتی، رلدجین کنت

 لحم پهلویش در شمشیر یک، بود خودش خانۀ در که این رغمعلی؛ بود پوشیده سیاه شلواری و گرانبها سبز نیمتنۀ. رفتمی

 .بگوید خوشامد هاآن به تا آمد پایین عمارت پهن هایپله از زنانلنگ. کردمی

 .کرد تعظیم محترمانه و.« عمو:» گفت لیلدورین

 «.برادرزاده:» داد جواب مؤدبانه تشکری با کنت

 «.بدیم زحمت شما به رو امشب کردیم فکر و، بودیم هانزدیکی همین دوستانم و من:» داد توضیح لیلدورین

 «؟خوردین شام. برادرزاده، هستید گرامی همیشه شما:» داد جواب رسمی و بم صدای با رلدجین

 .عمو، نه -

 ؟کنی معرفی رو دوستانت ممکنه. بخورین شام من با باید همگی پس -

 «.رلدجین، شدیم آشنا قبالً تو و من:» گذاشت پیش قدم و زد عقب را شنلش کاله گرگ جناب

 «؟خودتی واقعاً؟ بلگراث:» شدند گشاد کنت هایچشم

 «.کنممی پا به آشوب، چرخممی دنیا دور دارم هم هنوز. بله، اوه:» زد نیشخند گرگ

 به را هالهپ و برگشت.« نایستیم بیرون سرما این توی بیاین. تونهمه، داخل بیاید:» فشرد گرمی به را گرگ بازوی و خندید رلدجین

 .رفت باال زنانلنگ عمارت سمت

 «؟افتاده پات برای اتفاقی چه:» پرسید او از گرگ

 «.نمیاد یادم دیگه که زمانی از -قدیمی مشاجرۀ یه نتیجۀ. زانوم توی خورد تیر یه:» انداخت باال شانه کنت

 صدق که کردممی فکر مدت یه تا. بشی درگیر هامشاجره این از چندتا توی که داشتی عادت تو، میاد یادم من که جایی تا -

 .کنی غالف نصفه رو شمشیرت، عمرت تمام داری

 به طوالنی راهرویی امتداد در را هاآن. کرد باز هاپله باالی در را عریضی در.« بودم پذیرتحریک جوون یه من:» کرد اعتراف کنت

 ار سقف، بزرگ و سنگی خمیدۀ هایطاق. داشت قرار انتهایش دو هر در بزرگی مشتعل شومینۀ که کرد هدایت مجلل اتاقی سمت

 قفس و هاطاق، دیوارها و، بود شده فرش خز جنس از هاییقالیچه با که بود صیقلی سیاه سنگ جنس از اتاق کف. بودند داشته نگه

 قرار جاآن و جااین، تیره ایقهوه چوب جنس از سنگین و شدهحکاکی هایصندلی. بودند شده سفیدکاری درخشان تضادی با

 جلدچرمی کتاب دوجین. داشت قرار شومینه نزدیک اتاق سمت یک در مرکزش در آهنی شمعدان یک با عظیم میز یک و، داشتند

 .بودند شده پخش آن سطح روی

 شده اهرظ بالفاصله که دادند خدمتکارانی به را هاآن و درآوردند را هایشانشنل بقیه و او« ؟کتاب، رلدجین:» گفت شگفتی با گرگ

 «.من دوست، شدی پخته دیگه حاال:» داد ادامه. بودند

 .زد لبخند پیرمرد نظر اظهار به کنت



29 
 

 «.قدیمی دوست یه، هستن رلدجین کنت ایشون، پل. پولگارا، دخترم. کنممی فراموش رو ادبم دارم:» کرد عذرخواهی ولف

 «.مفتخره حضورتون از من عمارت، من بانوی:» گفت ظریفی تعظیم با کنت

 با اولی جوان. آوردند هجوم اتاق داخل به، کردندمی بحث حرارت با کهدرحالی جوان مرد دو که بدهد جواب خواستمی پل عمه

 «!  برنتین، احمقی یه تو:» کرد پرخاش روشن قرمز تنۀنیم و تیره موهای

 کنه خوشحال را تو شاید:» داد جواب، بود پوشیده زرد و سبز راهراه تونیک که مجعد کمرنگ موهای با چهارشانه جوان مرد، دومی

 و وت دشمنانۀ تهدیدهای. میمبریته دستان توی آستوریا آیندۀ، نیاد چه و بیاد خوش را تو چه ولی.  توراسین، کنی فکر طوراین که

 «.بده تغییر رو واقعیت تونهنمی تو تاب و تب پر هایحرف

 «.زنهمی هم به رو حالم تو ممبریتیِ و تقلیدی نزاکت. برنتین، نده من تحویل تو مال و را تو:» زد پوزخند تیره موهای با جوان

، نینک بحث سیاست مورد در چنانهم قراره اگه:» کوبید سنگی کف به را عصایش!« کافیه، آقایون:» گفت تندی با رلدجین کنت

 «.زور به، باشه الزم اگه -کنممی جدا هم از رو شما

 ایشون:» کرد اشاره موسیاه جوان به پوزش با کنت. رفتند اتاق مخالف سمت به کدام هر و رفتند غرهچشم هم به جوان مرد دو

 یه درست. انداختن راه بیداد و داد جوریاین که ستهفته دو. مرحومم زنِ برادر پسر، برنتین، ایشون پسردایی و. توراسینه، پسرم

  «.بگیرم ازشون رو شمشیرهاشون شدم مجبور، برنتین رسیدن از بعد روز

 جلوگیری هارگ انسداد از بحث گرمای. زمستون توی مخصوصاً. سرورم، خوبه سالمتی برای سیاسی هایبحث:» گفت سیلک

 «.کنهمی

 .زد قهقهه کوچک مرد هایحرف خاطر به کنت

 «.دراسنیا سلطنتی عمارت از خلدار شاهزاده:» کرد معرفی را سیلک گرگ جناب

 «.سرورم:» داد پاسخ و کرد تعظیم کنت

 و، کردم فرار گرفتن قرار خطاب مورد طرز این از عمرم تمام من. سرورم، کنممی خواهش:» کشید عقب را خود کمی سیلک

 «.کنهمی زدهخجالت هم رو من عموی، کنهمی زدهشرم رو من که قدرهمون سلطنتی خانوادۀ با ارتباطم که مطمئنم

 ونۀآشپزخ توی صبح از فربه گوزن دوتا؟ بریم شام میز سمت به همگی چطوره:» داد پیشنهاد. خندید دوباره راحت حالتی با کنت

 بلگراث، میاد یادم که جایی تا. اومده گیرم جنوبی تولندرای از قرمز شراب بشکه یه اخیراً من و، چرخنمی سیخ روی دارن من

  «.داشت مرغوب شراب و خوب غذای یه به شدیدی عالقۀ همیشه

 «.بینیهپیش قابل شدت به که فهمیدمی، بشناسید رو پدرم اگه. سرورم، نکرده تغییری هیچ اون:» گفت او به پل عمه

 .کردند حرکت بود اتاق دیگر سمت در که دری سمت به همگی و گرفت پل عمه سمت به را بازویش و زد لبخند کنت

 «؟دارین حمام وان، عمارتتون توی احیاناً که بگین بهم، سرورم:» گفت پل عمه

 «.پولگارا بانو، خطرناکه زمستون توی کردن حمام:» داد هشدار او به کنت
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 «.کنین تصور تونیننمی حتی شما که کردم حمام تابستون و زمستون در زیادی هایسال من، سرورم:» گفت موقرانه پل عمه

 «.میشه بدتر شدت به وسواسش، میشه کثیف داره که کنهمی فکر وقتی. رلدجین، حمام بره بذار:» کرد اصرار گرگ جناب

 «.میفتی بوم وراون از داری یواش یواش. پیر گرگ، نداره ضرر بری حموم یه هم تو:» داد جواب تندی به پل عمه

 .رنجید کمی نظر به گرگ جناب

 و کرد عذرخواهی پل عمه، خوردند را شیرین گیالس تارت و آبگوشت در خورده خیس نان، پرشکم آهوی که آن از بعد، بعد مدتی

 رنو در غرق هایشانصورت، ماندند شرابشان هایلیوان کنار و میز پشت همگی مردها. شود آماده حمام برای تا رفت خدمتکار یک با

 .داشتند قرار رلدجین غذاخوری سالن در که بود بیشماری هایشمع طالیی

 نگاه و کشید عقب را اشصندلی.« کنم راهنمایی اتاقتون به رو شما من بذارید:» کرد پیشنهاد گاریون و لیلدورین به توراسین

 .انداخت برنتین به و میز سوی آن به مبهمی تحقیرآمیز

 االب کهدرحالی. گرفتند پیش در عمارت باالیی طبقات سمت به را طوالنی ایپلهراه شدند خارج اتاق از توراسین دنبال به هاآن

 «.داره غریبی عجیب افکار تو پسردایی اما، تور، کنم توهین خوامنمی:» گفت لیلدورین، رفتندمی

 رو فتارشونگ طرز اگه بده قرار تأثیر تحت رو هاممبریتی تونهمی که کنهمی فکر. عوضیه یه برنتین:» کشید باال را دماغش توراسین

 .بود عصبانی کردمی حمل راه کردن روشن برای که شمعی نور در اشتیره صورت.« بده تکون دُم براشون و کنه تقلید

 «؟بخواد چیزی همچین باید چرا:» پرسید لیلدورین

 هب براش که داره کمی خیلی زمین مادرم برادر. باشه داشته خودش برای که هست دارایی یه تشنۀ شدت به:» داد جواب توراسین

 حتی رو زمین بدون خواستگار یه بارون چون و، اشمنطقه هایبارون از یکی دختر دنبال افتاده چشمش خپل احمق این. بزاره ارث

 سوگند توراک کال شخص روح به حاضره. بزنه جیب به ملک یه ممبریت حکومت از کنهمی سعی برنتین، کنهنمی حساب آدم

 «.میرسه زمین یه به کار این با کنه فکر اگه، بخوره وفاداری

 که هستن ملک تشنۀ و دارن وجود زیادی ممبریتی هایشوالیه قدراون؟ نداره شانسی هیچ که نیست متوجه:» پرسید لیلدورین

 «.کنه فکر آستوری یه به زمین اعطای به نباید حتی

 و خوار رو ما خونوادۀ کل رفتارش. فهمهنمی حساب حرف اما، گفتم بهش رو همین هم خودم من:» گفت تلخی تحقیر با توراسین

 «.کرده خفیف

 زمزمه دح تا که صدایی با و کرد نگاه اطراف به سرعت به بعد. رسیدند باالیی سالن به تا داد تکان دلسوزی با را سرش لیلدورین

  «.تور، کنم صحبت باهات باید:» گفت سریع، بود آورده پایین

 .انداخت او به تندی نگاه توراسین

. گمارده بلگراث خدمت به مهم العادهفوق موضوع یه خاطر به رو من پدرم:» گفت عجله یا خاموشش صدای همان با لیلدورین

 «.بکشین من بدون رو  کرودالین باید بقیه و تو پس، بکشه طول قراره چقدر سفرمون دونمنمی

  «!لیلدورین، نیستیم تنها که ما:» گفت ایخفه صدای با. شدند گشاد وحشت با توراسین چشمان
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 «.میرم سالن دیگۀ انتهای به من:» گفت سرعت به گاریون

 «.کنمنمی مخفی ازش رو رازی هیچ من. تور، منه دوست هم گاریون:» گرفت را گاریون بازوی.« نه:» داد جواب محکم لیلدورین

 ماش بدونم خوامنمی. نیستم هم آرندی یه حتی من -نیستم آستوری یه که من. کنممی خواهش، لیلدورین:» کرد اعتراض گاریون

 «.کشینمی اینقشه چه

 وقتی ،بعدی تابستون. تو به نسبت من اعتماد بر اثباتی عنوان به، گاریون، فهمید خواهی تو ولی:» گفت راست و رک لیلدورین

 ما، نهک حفظ رو آرندی دروغین اتحاد تا کنه برپا رو دربارش هفته شش مدت به تا کنهمی سفر  آستور وو مخروبۀ شهر به کرودالین

 «.کنیم غافلگیرش شاهراه توی قراره

 .بود شده سفید صورتش!« لیلدورین:» گفت بریده بریده توراسین

 میمبریت لبق به اساسی حملۀ یه این. گاریون، بود نخواهد ساده غافلگیری یه فقط این:» بود افتاده سراشیبی به دیگر لیلدورین اما

 رهقرا ما حملۀ. ببریم رو سرش تولندرایی شمشیرهای با و کنیم حمله تولندرایی لژیونرهای هاییونیفرم با قراره ما. بود خواهد

 ودناب میمبر. کنه له مرغتخم پوست مثل رو میمبر قراره تولندرا و، کنه تولندرا امپراطوری علیه جنگ اعالم به مجبور رو میمبر

 «!شد خواهد آزاد آستوریا و، شد خواهد

 «.بمونیم رازدار که کردیم عطا خون سوگند همه ما. لیلدورین، بکشه رو تو قراره  ناچاک کارت این خاطر به:» نالید توراسین

 هی به نیازی چه پرستوطن هایآستوری. سوگند این توی انداختم تف من که بگو مارگویی اون به:» گفت حرارت با لیلدورین

 «؟دارن طلبجاه مارگوییِ

 و شمشیرها، هایونیفرم خریدن برای رو قرمزش قشنگ طالهای ما! خرکله، کنهمی جور پول ما برای اون:» دررفت کوره از توراسین

 «.داریم الزم ترمونضعیف هایدوست از بعضی ارادۀ بردن باال

 -یدهم انجام کشورش به عشق خاطر به باید که رو کاری پرستوطن یه. ندارم الزم کنارم رو هاضعیف من:» گفت دیت با لیلدورین

 «.آنگاراک طالی خاطر به نه

 ارل، بود چرک توی مرد یه:» آورد یاد به. بود گذشته بهتش و شگفتی لحظۀ آن. کردمی کار داشت سرعت به گاریون ذهن حاال

 «.بکشه رو پادشاه یه تا کرد توطئه و گرفت طال مارگو یه از هم اون.  جارویک

 .شدند خیره گاریون به پوچ نگاهی با دو آن

 اون که یمردم یا باشه بد چقدر پادشاه که نیست مهم. میاد کشورش سر بالیی یه کشیمی رو پادشاه یه وقتی:» داد توضیح گاریون

 هیچ به رو کشور که نیست کسی و، ریزهمی هم به چیزهمه. پاشهمی هم از مدتی یه برای کشور، باشن خوب چقدر کشنمی رو

 فهاضا قبلی آشفتگیِ به اندازه همون به، کنی شروع دیگه کشور یه و کشور اون بین رو جنگ یه اگه، بعدش. کنه هدایت راهی

 غرب هایپادشاهی تمام در داشتم دوست که بود آشفتگی همون دقیقاً این، بودم مارگویی یه اگه که کنممی فکر من. کنیمی

 «.ببینم
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 که داشت وجود صدایش در غرضبی و خشک کیفیت جور یک. بود سپرده گوش خودش صدای به شگفتی با تقریباً گاریون

 را پنهان و ساکت گوشۀ یک -ذهنش درون -داشت وجود همیشه صدا این، خاطراتش اولین زمان از. داد تشخیص را آن بالفاصله

 رگزه، دیگر افراد با برخورد هنگام قبالً  صدا این اما. کندمی فکر احمقانه یا کندمی اشتباه که گفتمی او به و بود کرده اشغال

 .دادمی توضیح حوصله با و کردمی صحبت جوان مرد دو آن با مستقیماً حاال، هرچند. بود نکرده دخالت فعاالنه

 همین به شاید. کنهمی تخریبت که داره وجود اون در قدرت جور یه، نیست رسهمی نظر به که چیزی آنگاراک طالی:» داد ادامه او

 رفک موردش در، کنم قبول مارگویی ناچاک این از تریبیش طالی که این از قبل، بودم من اگه. هستش خون رنگ به که دلیله

 ربطی چهی پرستیوطن پس، نیست آستوری یه که اون؟ داده طال شما به چی برای دارین که اینقشه این با کنینمی فکر. کردممی

 «.کردممی فکر هم این مورد در، بودم من اگه؟ نه مگه، باشه داشته بهش تونهنمی

 .رسیدند نظر به ناخوش ناگهان اشپسردایی و لیلدورین

 مه من هرحالبه و، گفتین رو هاحرف این من به اطمینان با شما. بگم چیزی کسی به مورد این در نیست قرار من:» گفت گاریون

 در اآرندی به نسبت دنیا توی تریبیش خیلی اتفاقات حاظر حال در که باشه یادتون اما. بشنوم موردش در چیزی نبود قرار واقعاً

 بش تمام تا کنممی ترک رو شما من، کجاست خوابمتخت که بدین نشونم اگه. بخوابم کمی خواممی که کنممی فکر حاال. جریانه

 «.دارین دوست اگه، کنین صحبت چیزها این مورد در

 به دیگر او. بود کاشته هاآن دل در شک چند حداقل. است کرده مدیریت خوبی به را چیز همه که کرد فکر گاریون، رفته هم روی

 .بود شروع یک این اما، نیست کافی دو آن کردن منصرف برای احتماالً هاحرف این بفهمد که شناختمی را هاآرندی خوبی

  

 4 فصل

 

 اشدروازه کنار، تیره ردایی در پوشیده، رلدجین کنت. راندند بیرون، بود معلق درختان میان در هنوز مه که حالی در، بعد روز صبح

 تا گاریون. بردارد گاریون چهرۀ از چشم توانستنمی ظاهراً، بود ایستاده پدرش کنار که، توراسین و؛ کند رهسپار را هاآن تا ایستاد

 که شتدا امکان تردیدها این و، بود شده تردید از پر انگار پرشور جوان آستوری. گرفت خود به حسیبی قیافۀ توانستمی که جایی

 اما، نبودند زیادی چیز تردیدها این که شد متوجه گاریون. نرود شیرجه باریمصیبت کار داخل به نسنجیده تا بگیرد را او جلوی

 .آمدبرمی دستش از که بود کاری بهترین این شرایطی چنین تحت

 دنیا بقیۀ دونمب دارم دوست و، افتادیم تنها خیلی جااین ما. بمونی تربیش بتونی که بیا وقتی یه. بلگراث، بیا هم باز:» گفت رلدجین

 «.زنیممی حرف ماه دو یکی و نشینیممی آتیش کنار. کننمی دارن چیکار

 متدادا در و برگرداند را اسبش سپس.« رلدجین، برگردم شد تموم کارم این که وقتی شاید:» داد تکان را سرش موقرانه گرگ جناب

 .راند نورکم جنگل سمت به دیگر باری و بود کرده احاطه را رلدجین عمارت که تاخت باز فضای داخل جادۀ

 در یدجد مطلب تا دو یکی دیشب کنممی فکر. غیرعادیه آرندیِ یه کنت:» گفت مالیمت با سیلک، تاختندمی هم با که حالی در

 «.کردم کشف موردش
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 «.کرده تغییر خیلی اون:» کرد موافقت گرگ

 «.بودم نشده سیر قدراین، کردم ترک رو  آلورن وال که وقتی از. میده خوبی شام:» گفت باراک

 «.خوردی تنهایی رو گوزن یه قسمت ترینبزرگ. شدیمی سیر بایدم:» گفت او به پل عمه

 «.پولگارا، کنیمی اغراق داری:» گفت باراک

 «.نمیگه بیراه هم زیاد اما:» گفت اشآهسته صدای همان با هتار

 بود ممعلو. بود زدهفالکت اشپسردایی چهرۀ اندازۀ به اشچهره. بود نزده حرف اما، بود کشانده گاریون اسب کنار را اسبش لیلدورین

 .کند شروع چطور دانستنمی که بود معلوم و بگوید چیزی خواستمی که

 «.نشم ناراحت نباشه درستی حرف اگه که هستیم خوبی هایدوست کافی اندازۀ به، کن شروع:» گفت آرامی به گاریون

 «؟هستم تابلو قدراین واقعاً :» شد کنف کمی لیلدورین

 «.همین، کنی قایم رو احساساتت نگرفتی یاد هرگز فقط. هست توصیفش برای بهتری کلمۀ روراست:» گفت او به گاریون

 ادشاهپ علیه که بود چرک توی مارگویی یه واقعاً اما، ندارم شک حرفت به من؟ گفتی رو راستش واقعاً:» گفت اختیاربی لیلدورین

 «؟بود کرده توطئه  آنِگ

 «.بودیم جااون همگی ما. خواستی که هرکدوم از -هتار یا، باراک یا، بپرس سیلک از:» داد پیشنهاد گاریون

 «.نیست جوریاین ناچاک، هرچند:» گفت سرعت به تدافعی حالت با گاریون

 «؟کردین مالقات باهاش که شد چطور؟ نه مگه، بود اون نقشۀ این هم اولش از؟ باشی مطمئن تونیمی:» پرسید او از گاریون

 تور و ،خریدیم چیزهایی مارگویی تاجر یه از. بودیم رفته بزرگ نمایشگاه به همگی دیگه نفر چند و من، توراسین بار یه -

 با تمالقا به مندعالقه شاید که شناختهمی رو نفر یه که گفت تاجر. جوریهچه تور که دونیمی -کرد نظر اظهار هامیمبریت مورد در

 .کردیممی باهاش تریبیش دردیهم احساس، کردیم صحبت باهاش تربیش هرچی. کرد معرفی ناچاک به رو ما و باشه ما

 .طبیعتاً -

 .شدنمی باورت. داره اینقشه چه پادشاه که گفت ما به -

 .نه احتماالً -

 ایهزادهاشراف به رو هااون و  کنه تفکیک رو ما امالک قراره:» گفت گونهسرزنش و انداخت او به ایرنجیده و سریع نگاه لیلدورین

  «.بده زمین بدون میمبریتیِ

 ؟کردین تأیید ناچاک از غیر کسی از رو موضوع این صحت -

 از که کارهاست اون از اما، کردننمی اعتراف، کردیممی رودررو موضوع این با رو هامیمبریتی اگه؟ تونستیممی چطور -

 .برمیاد هامیمبریتی دست
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 ؟گرفت شکل چطوری توننقشه این؟ دارین مورد این در رو ناچاک اطالعات فقط شما پس -

 و هاهشوالی با هامیمبریتی وقتی که گفت اما، بگیره رو ملکش کسی دادنمی اجازه،بود آستوری یه اگه که گفت ناچاک -

 حمله بشن آماده که این از قبل، بکنه رو کار این خواستمی اگه که گفت. دیره کردنشون متوقف برای تالش دیگه، بیان سربازها

 یشنهادپ رو تولندرایی هاییونیفرم که بود موقع اون. بود کی کار نفهمن هامیمبریتی که دادمی انجام نحوی به رو کار این و کردمی

 .داد

 ؟کرد شما به پول دادن به شروع کی از -

 .دوستیه سر از پول این گفت -

 ؟نرسید نظر به عجیب کمی کارش این -

 «.میدم پول بقیه به دوستی سر از هم من:» کرد اعتراض لیلدورین

 زهرگ من و، هست مارگویی یه ناچاک که حالی در. میدی هم رو جونت دوستی سر از تو. هستی آستوری یه تو:» گفت او به گاریون

 بعد. گیرهب رو شما امالک داره نقشه پادشاه که میگه شما به غریبه یه، که شد این نتیجه پس. باشن سخاوتمند قدراین که نشنیدم

 موفق هنقش این توی بشه مطمئن که این برای و؛ کنین شروع تواندرا با رو جنگ یه و بکشین رو پادشاه تا میده نقشه یه شما به

 «؟طورهاین. میده پول شما به، میشین

 .داد تکان سر سکوت در زدهفلک نگاه با لیلدورین

 ؟نشد مشکوک ایذره فقط شما از کدومهیچ -

 «.نباشه آمیزموفقیت نداشت امکان. خوبه نقشۀ یه این:» شد منفجر باالخره، بگیرد اشگریه بود مانده کم انگار لیلدورین

 «.خطرناکه خیلی که همینه برای:» داد جواب گاریون

 «؟کنم چیکار، گاریون:» بود شده مضطرب لیلدورین صدای

 فکر موردش رد تا کردیم پیدا وقت که این از بعد، شاید بعداً، بدی انجام بتونی االن که باشه کاری کنمنمی فکر:» گفت او به گاریون

 فکر کردنش متوقف برای راهی یه به. بگیم پدربزرگم به موردش در تونیممی همیشه، نتونیم اگه. کنیممی پیدا راهی یه، کنیم

 «.کنهمی

 «.خوردیم سکوت سوگند ما، بگیم کسی به تونیمنمی ما:» کرد یادآوری او به لیلدورین

 بدهکار مارگویی اون به چیزی ما از کدومهیچ کنمنمی فکر. بشکونیم رو سوگند اون باید احتماالً:» گفت چیزی میلیبی با گاریون

 «.گفت نخواهم چیزی کسی به تو اجازۀ بدون. باشه داشته بستگی تو به قراره اما، باشیم

 «.گاریون، بدم انجامش تونمنمی من. بگیر تصمیم تو:» کرد التماس لیلدورین

 «.چرا فهمیمی خودت، کنی فکر موردش در اگه که مطمئنم من. مجبوری تو:» گفت او به گاریون
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 از را رتبیش گفتگوی امکان و، کرد هدایت جنوب سمت به سریع تاخت یک با را هاآن باراک و، رسیدند غربی اصلی جادۀ به بعد و

 .گرفت هاآن

 گل با که چپری دیوارهای و گلیکاه هایسقف با آلونک دوجین، گذشتند گلی دهکدۀ یک از تربیش یا مایل سه طی از پس

 غولمش جنگل لبۀ نزدیک نحیف گاو چند و، بودند شده نقطه نقطه درختان هایتنه با دهکده اطراف هایزمین. بودند شده پوشیده

 به. ندک کنترل را خشمش توانستنمی، کردمی نگاه داشت وجود هاآلونک زمخت تودۀ در که مصیبتی به وقتی گاریون. بودند چرا

 «!کن نگاه، لیلدورین:» گفت تندی

 «؟کجا؟ چی:» باشد داشته را خطری انتظار که انگار، آمد بیرون مغشوشش افکار از سرعت به موطالیی جوان مرد

 «.کن نگاه بهش، دهکده:» گفت او به گاریون

 .رگرددب درونش آشفتگیِ به که بود آماده ظاهراً.« دیدم رو اون مثل صدتا. هاستبرده دهکدۀ یه فقط:» گفت تفاوتیبی با لیلدورین

 کاش ای.« داریمنمی نگه جاهایی چنین توی هم رو هاخوک حتی ما سنداریا توی:» انداخت طنین شورمندی با گاریون صدای

 !ببیند که کند مجبور را دوستش توانستمی

 روهگ که وقتی. بودند جاده نزدیک هایتنه از یکی از هیزم بزرگ هایتکه کردن قطعه قطعه حال در افسردگی با پوشژنده بردۀ دو

 .کردند فرار جنگل سمت به وحشت با و انداختند را تبرهایشان، شد نزدیک

 خودت هایهموطن بدونی که باشی داشته خوبی حس میشه باعث؟ گاریون، کنهمی مغرور رو تو موضوع این:» گفت گاریون

 «؟کننمی فرار چشمت جلوی از که ترسنمی تو از قدراون

 .دهدمی توضیح را چیزهمه حرفش این که انگار.« گاریون، هستن برده هااون:» شد گیج لیلدورین

 .بشه رفتار بهتر باهاشون که دارن رو استحقاقش هاانسان. نیستن حیوان. هستن انسان هااون -

 درون به دوباره لیلدورین توجه حرف این با و.« نیستن من بردۀ که هااون. بکنم کاری مورد این در تونمنمی من:» گفت لیلدورین

 .داد ادامه بود آورده فراهم برایش گاریون که معضلی با تقالیش به و برگشت خودش

 .کردمی شدن تاریک به شروع تدریج به ابری آسمان، عصر شدن نزدیک با و بودند کرده طی مایل پنج و سی، بعدازظهر اواخر

 عدیِب مسافرخونۀ به نداره امکان. بلگراث، بگذرونیم جنگل توی رو شب قراره کنممی فکر:» گفت و کرد نگاه اطراف به سیلک

 «.برسیم تولندرایی

 جاده از کمی بیاین اما، خبخیلی:» داد جواب، زد پلک کمی، گرفت باال را سرش. زدمی چُرتنیم زینش روی داشت گرگ جناب

 «.هستیم آرندیا توی االن ما که دوننمی زیادی هایآدم و، کنه توجه جلب ممکنه ما آتیش. بشیم دور

 سمت به رو ما باید. جاستاون درست بُریچوب مسیر یه:» کرد اشاره روبرویشان در درست درختان میان شکافی به دارنیک

 «.کنه هدایت هادرخت

 «.خبخیلی:» کرد موافقت گرگ
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 خفه گلجن کف خیس هایبرگ توسط هایشاناسب سُم صدای، کنند دنبال را باریک مسیر تا برگشتند درختان میان به کهدرحالی

 .شد پدیدار روبرویشان بازی فضای که این تا راندند سکوت در مایل یک حدود. شدمی

 خزه از پوشیده هایسنگ روی از آرامی به باز فضای سمت یک در که کرد اشاره کوچکی نهر به« ؟چطوره جااین:» پرسید دارنیک

 .بود جاری

 «.مناسبه:» کرد موافقت گرگ

 «.کنیم پیدا احتیاج سرپناه به قراره:» کرد بررسی را اطراف آهنگر

 «.هستن هابقچه توی. خریدم چادر کامر توی من:» گفت او به سیلک

 «.رسونهمی رو تو نگریِآینده:» کرد تحسین را او پل عمه

 .هستم آشنا هوا و آب با. من بانوی، بودم آرندیا توی هم قبالً من -

 .کرد باز زینش از را تبرش و آمد پایین اسبش از.« میریم آتیش برای هیزم دنبال به گاریون و من پس:» گفت دارنیک

 .بود مفلوک هنوز اشقیافه.« کنممی کمکتون من:» داد پیشنهاد لیلدورین

 از که دانستمی غریزه روی از آهنگر ظاهراً اما، بودند خیس هاچوب. داد نشان درختان میان به را راه و داد تکان را سرش دارنیک

 هیزم و هاشاخه از بزرگ دستۀ سه زود خیلی و کردند کار زوال به رو غروب آن در سرعت به. بیاورد گیر خشک سوخت کجا

 با و تانداخ را هایشچوب دارنیک. بودند ایقهوه چادر چندین کردن برپا حال در بقیه و سیلک که برگشتند باز فضای به. داشتند

 ایتوده داخل به چخماق سنگ از قسمتی و چاقویش با جرقه تولید به شروع و زد زانو بعد. کرد تمیز آتش برای را محلی پایش

 را هایشقابلمه پل عمه و بود انداخته راه به کوچک آتش یک، کوتاه زمانی در. داشت همراه به همیشه که کرد خشک خاشاک

 .کردمی زمزمه لب زیر آرامی به و، بود چیده کنارش

، بحص روز آن که هاییآذوقه از استفاده با که کردند تماشا را پل عمه و ایستادند عقب همگی و، برگشت هااسب کردن تیمار از هتار

 .کردمی درست شام، بود داده هاآن به کنند ترک را عمارت که آن از قبل رلدجین کنت

 «؟کردیم طی راه چقدر امروز:» پرسید دارنیک. کردند صحبت به شروع آرامی به و نشستند آتش اطراف، خوردند شام که آن از بعد

 «.مایل دو و چهل:» زد تخمین هتار

 «؟بشیم خارج جنگل از تا بریم باید دیگه چقدر -

 «.مایله هشتاد و دویست حدود مرکزی دشت تا کامر از:» داد جواب لیلدورین

 «.بکشه طول روز چند فقط که بودم امیدوار. تربیش یا هفته یه:» کشید آه دارنیک

 «.ستکنندهافسرده هادرخت این زیر فضای. دارنیک، چیه منظورت دونممی:» کرد موافقت باراک

 .شد بلند پاهایش روی به هتار. افتادند جنبش به پریشانی با، بودند شده بسته درختی به نهر نزدیک که هااسب

 «؟شده چیزی:» پرسید و شد بلند هم باراک
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 بیرون اون افرادی که میگن هااسب. بشید دور آتیش از! برگردین:» زد تشر. ایستاد بعد...« نباید هااون:» بگوید که کرد شروع هتار

 .کشید را شمشیرش و پرید عقب آتش کنار از.« هستن مسلح -زیادن. هستن

 سیح دوستش به نسبت گاریون ناگهانی دلسردی. جهید چادرها از یکی سمت به بعد و انداخت او به هراسان نگاه یک لیلدورین

 .داشت شکمش به ضربه یک مثل

 رو خودتون:» غرید و کشید را شمشیرش بزرگ مرد. شد خرد باراک زرهی پیراهن روی و شد وارد نور داخل به کشانسوت تیری

 «!کنین مسلح

 .کند دور آتش کنار از را او کرد سعی و زد چنگ را پل عمه آستین گاریون

 انگار لپ عمه. کشید سوت بیرون به آلودمه درختان میان از دیگری تیر. کرد آزاد و کشید را آستینش!« کن بس:» زد تشر پل عمه

 قبع، باشد کرده برخورد سختی چیز به که انگار تیر. کرد زمزمه را کلمه یک و داد تکان را دستش، کند دور خود از را مگسی که

 .افتاد زمین روی و پرید

 هب درختان لبۀ از، دادندمی تکان هوا در را شمشیرهایشان که حالی در خشن و کلفتگردن مردان از ایدسته، دورگه فریادی با بعد

 هب لیلدورین، شوند رودررو هاآن با تا برداشتند خیز باراک و هتار. گذشتند نهر روی از کنان شلوپ شاالپ و آوردند هجوم بیرون

. دبو شده محو انگار دستانش حرکت که کرد سرعتی چنان با تیرها کردن آزاد به شروع و جهید بیرون چادر از دوباره کمانش همراه

 .بود کرده شک دوستش شجاعت به که کرد زدگیشرم احساس بالفاصله گاریون

 هک حالی در دیگری. خورد تلوتلو عقب به، بود رفته فرو گلویش در تیری که حالی در هاکنندهحمله از یکی، خاموش ایناله با

 پرزمانندی و کمرنگ ریش و بود جوان کامالً که، سومی. افتاد زمین روی ناالن و شد خم کمر از تندی به، زدمی چنگ را شکمش

 که ردک تیری پرهای کندن به شروع، اشپسرانه صورت روی ایزدهحیرت قیافۀ با و کرد سقوط سنگینی به، داشت هایشگونه روی

 .افتاد فرو پهلویش روی بود جاری دماغش از خون نهر که حالی در و کشید آهی سپس. بود زده بیرون اشسینه از

 یک اب باراک سنگین شمشیر. بودند سرشان باالی هتار و باراک بعد و، خورد تلوتلو لیلدورین تیرهای باران زیر پوشیژنده مرد

 فرو بود داشته نگه را شمشیر که مشکی ریش با مردی شانۀ و گردن بین زاویۀ در و کوبید درهم را ایآمده باال تیغ، بزرگ چرخش

. ردک فرو ایگرفتهآبله یاغیِ بدن داخل نرمی به را آن سپس، داد انجام شمشیرش با نمایشی حملۀ یک هتار. افتاد فرو مرد. رفت

، ددوی جلو تبرش با دارنیک. جهید بیرون دهانش از روشن خون از فورانی، کشید بیرون را شمشیرش هتار وقتی و، شد منجمد مرد

، ظهلح آخرین در. دوید ژولیده ایقهوه ریش با مردی سمت به مستقیماً و کشید بیرون اشجلیقه زیر از را بلندش خنجر سیلک و

 منشدش شکم و شد بلند پاهایش روی مکث بدون. کوبید ریشو مرد سینۀ به توانش تمام با پا جفت و زد غلت، زد شیرجه جلو به

 چنگ را شکمش فریادی با خورده ضربه مرد و، زد برشی باال به رو و کرد ایجاد ایدرنده و خیس صدای خنجر. درید خنجرش با را

 بیرون به انگشتانش میان از انگار که دارد نگه بدنش داخل را بدنش اعضای رنگ آبی هایحلقه و هالوله کردمی سعی، زد

 .جوشیدمی

 متمقاو تا کرد تقال. شد زده چنگ سر پشت از خشونت با ناگهان اما، بردارد را خودش شمشیر تا زد جست وسایل سمت به گاریون

 .شد پر ایکورکننده نور با چشمانش و، کرد حس گردنش پشت را ایکنندهبیهوش ضربۀ سپس، کند

 «.خوایممی ما که هست همونی این:» گفت خشنی صدای، رفتمی فرو بیهوشی در گاریون که حالی در
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 به که زمانی از دانستنمی. کند حس بدنش زیر را قدرتمندی بازوهای توانستمی. بود مطمئن همه این تا -شدمی حمل داشت او

 حرکتبی چنانهم. خوردمی پیچ شدت ب شکمش و، زدمی زنگ هنوز هایشگوش. است گذشته چقدر بود خورده ضربه سرش

 تاریکی آن در که دهد تشخیص را باراک ریشوی چهرۀ توانست اما، بود مبهم و تار دیدش. کرد باز را چشمش یک دقت با اما، ماند

 رسخ یک پشمالوی قیافۀ انگار، بودند آلودبرف هایجنگل در آلورن بیرون که دفعه آن مثل، آن همراه به و، بود معلوم سرش باالی

 .کرد ضعیفی تقالهای به شروع و لرزید، بست را چشمانش. دیدمی را گنده

 .رفت فرو دلسردی نوعی در صدایش.« منم این. گاریون، مرتبه چیزهمه:» گفت باراک

 .باشد دیده را آن واقعاً که نبود مطمئن حتی. بود رفته انگار خرس و، کرد باز را هایشچشم دوباره گاریون

 «؟خوبه حالت:» پرسید و گذاشت زمین روی را او باراک

 .رفت گوشش پشت قلمبگی سمت به دستش.« زدن ضربه سرم به هااون:» کرد منمن گاریون

 صورتش و نشست زمین روی بزرگ مرد بعد. بود دلسرد هنوز لحنش.« کرد نخواهند رو کار این دوباره هرگز:» گفت لب زیر باراک

 شتهر یک. لرزیدندمی ایشدهسرکوب وحشتناک غم با باراک هایشانه انگار اما، مشکل دیدن و بود تاریک. پوشاند دستانش با را

  .متشنج و دردناک،  صدابی هقهق

 .کرد نگاه تاریکی درون و اطرافش به« ؟هستیم کجا ما:» پرسید گاریون

 کردنمی حمل رو تو که نفری دو به تا کشید طول کم یه. شدیم دور چادرها از حسابی:» کرد پاک را صورتش و کرد سرفه باراک

 «.برسم

 «؟افتاد اتفاقی چه:» بود گیج کمی هنوز گاریون

 ؟بایستی سرپا تونیمی. مُردن هااون -

 .دونمنمی -

 .شد متالطم شکمش و آورد هجوم سمتش به سرگیجه از موجی اما، شود بلند کرد سعی گاریون

 رپیک و، کشید جیغ نزدیکی آن در درختی از جغدی.« کنممی کولت من. بیخیال:» گفت ایشایسته اما عبوس صدای با باراک

 ار تمرکزش و بست را چشمانش گاریون، کرد بلند را او باراک که همین. گذشت سرشان باالی درختان مین از مانندشروح سفید

 .کرد معطوف شکمش کنترل روی

 ندبل دارنیک بازوی روی زخمی بانداژ از را سرش پل عمه. گذاشتند قدم آتشش نور شعاع و باز فضای داخل به که نکشید طولی

  «؟خوبه حالش:» پرسید و کرد

 صدایش« ؟دادین فراری رو هااون. سرشه روی قلمبگی یه اشهمه:» داد جواب گذاشتمی زمین را گاریون که حالی در باراک

 .بود وحشیانه حتی و، خشن
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:» درخشیدمی مانندشموش چشمان و بود زدههیجان کمی صدایش.« کردن فرار تونستنمی هنوز که هاییاون:» داد جواب سیلک

 .بودند افتاده آتش نور لبۀ نزدیک هنوز که کرد اشاره پیکر چند به.« کردن رها سرشون پشت رو نفر چند

 رنگ، بود دهآم بند نفسش. بود کشیده نیمه تا کمانش و کرد نگاه پشت به هایششانه روی از، برگشت باز فضای درون به لیلدورین

 «؟خوبه حالت:» پرسید دید را گاریون که بالفاصله. لرزیدندمی هایشدست و، بود پریده صورتش

 .زد دست سرش پشت برآمدگی به آرامی به، داد تکان را سرش گاریون

 نبیرو اون حیوون جور یه. بودند من از ترسریع خیلی اما، کنم پیدا رو بودن برده رو تو که نفری دو کردم سعی:» گفت جوان مرد

 «.وحشتناک هایغرش -شنیدم رو غرشش صدای گشتممی دنبالت داشتم وقتی. هست

 «.رفته دیگه هیوال:» گفت او به کندهپوست و رک باراک

 «؟شده مرگت چه تو:» پرسید او از سیلک

 .هیچی -

 «؟بودن کی مردها اون:»پرسید گاریون

. داره نگه بردگی در رو مردم که نیست اجتماع نفع به اصالً. راهزن، زیاد احتمال به:» زد حدس و گذاشت کنار را خنجرش سیلک

 «.گردنمی منفعت و سرگرمی دنبال و میرن جنگل به و میشن خسته بودن برده از هااون

 طبیعی روال از بخشی بردگی که بفهمین تونیننمی شماها. زنیمی حرف گاریون مثل دقیقاً هم تو:» کرد اعتراض لیلدورین

 زا مراقبت مسئولیت، باالتر هایرتبه در ما امثال پس، کنن مراقبت خودشون از تونستننمی تنهایی به ما هایبرده؟ جاستاین

 «.گرفتیم عهده به رو هااون

 هاتونسگ اندازۀ به نه و میدین غذا هااون به هاتونخوک اندازۀ به نه. کنینمی مراقبت که البته:» کرد موافقت طعنه با سیلک

 «؟نه مگه، دینمی اهمیت بهشون اما، میدین سرپناه بهشون

 ارنیکد بانداژهای روی را گره آخرین.« نکنیم شروع خودمون بین جروبحث یه بیاین. سیلک، کافیه دیگه:» گفت سردی به پل عمه

 پل مهع. کشید درهم چهره گاریون و، گذاشت قلمبگی روی را انگشتانش آرامی به. کند بررسی را گاریون سر تا آمد نزدیک و بست

 «.رسهنمی نظر به جدی زیاد:» کرد گیرینتیجه

 «.کنهمی درد هم اندازه همون به:» نالید گاریون

 ادی باید:» گذاشت قلمبگی روی را آن و برد فرو سرد آب در را ایپارچه.« عزیزم، کنهمی درد که البته:» گفت آرامی لحن با پل عمه

 «.میشه له مغزت، بدی ادامه خودن ضربه شکل این به اگه. گاریون، کنی محافظت سرت از که بگیری

 فرار دارن هنوز:» کرد اعالم هتار. برگشتند آتش نور به گرگ جناب و هتار لحظه همان اما، بدهد را جوابش خواستمی گاریون

 .ودب خون از پوشیده شمشیرش و درخشیدند قرمز رنگ به، نور سوسوی زیر اسبش پوست جلیقۀ روی فوالدی صفحات.« کننمی

  «؟خوبه حالشون همه. خوبه خیلی کارشون کردن فرار توی ظاهراً:» گفت گرگ



40 
 

 «.باشه بدتر خیلی تونستمی. هستش کبودی و قلمبگی چندتا اشهمه:» گفت او به پل عمه

 .نباشیم بیفته بود ممکن که اتفاقاتی نگران بیاین -

 .کرد اشاره بودند افتاده برهم و درهم زمین روی نهر نزدیک که اجسادی به« ؟ببریم بین از رو هااون باید:» غرید باراک

 .بود پریدهرنگ خیلی صورتش و، لرزید کمی صدایش« ؟بشن دفن نباید:» پرسید دارنیک

 «.اشنب داشته دوست اگه -کنن رسیدگی موضوع این به و برگردن بعداً توننمی دوتانشون. زیاده دردسرش:» گفت پردهبی باراک

  «؟نیست تمدن از دور کم یه کار این:» کرد اعتراض دارنیک

 «.مرسومه کار این:» انداخت باال شانه باراک

 نظر به معمولی آرندیِ تبهکار یه:» کرد بررسی را مُرده مرد خاکستری چهرۀ دقت با و چرخاند را اجساد از یکی گرگ جناب

 «.سخته اطمینان با گفتنش، هرچند:» کرد خرخر.« رسهمی

 .کشیدمی بیرون اجساد بدن از را هاآن دقت با، کردمی جمع را تیرهایش داشت لیلدورین

  «.میشم خسته هااون به کردن نگاه از دارم دیگه. بکشیم سمت این به رو هااون کم یه بیا:» گفت هتار به باراک

 با و نشست دوستش کنار درختی تنۀ روی. بود هایشچشم در که دید را بزرگ اشک دو گاریون و، برگرداند را رویش دارنیک

 «؟دارنیک، میده آزارت:» پرسید همدردی

 خونش و، زد جیغ اون. زدم ضربه صورتش به تبرم با. گاریون، کشتم رو مردها اون از یکی من:» داد جواب لرزانی صدای با آهنگر

 «.داد جون که این تا زد لگد زمین به هاشپاشنه با و افتاد فرو بعدش. پاشید بدنم تمام روی

 «.بکشن رو ما داشتن سعی هااون. دارنیک، نداشتی ایچاره هیچ تو:» گفت او به گاریون

 به -زد گدل زمین به طوالنی مدتی:» چکیدندمی پایین صورتش روی هااشک حاال.« بودم نکشته رو کسی هرگز قبالً:» گفت دارنیک

 «.طوالنی وحشتناکی طرز

 .بود دارنیک اشک از پوشیده صورت روی نگاهش« ؟گاریون، بخوابی نمیری چرا:» داد پیشنهاد قاطعیت با پل عمه

 پل هعم. انداخت عقب به نگاهی بار یک. افتاد راه به چادرها از یکی سمت به و ایستاد.« دارنیک، بخیر شب:» گفت. فهمید گاریون

 رو دهندهدلداری حالتی با را بازوهایش از یکی و کردمی صحبت او با آهستگی به و بود نشسته آهنگر کنار درخت تنۀ روی

 .بود انداخته هایششانه

  

 5 فصل
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 با گاریون. بود ساکت باز محوطۀ اطراف جنگل و بود درآمده رنگی نارنجی کوچک شعلۀ اندازۀ به و ود سوخته چادر بیرون آتش

 تویشپ زیر از. شد تسلیم، شبنیمه از بعد طوالنی زمانی، باالخره. بخوابد کردمی سعی و بود کشیده دراز کشیدمی تیر که سری

 .بگردد پل عمه دنبال تا رفت و خزید بیرون

 پیش در خاموش کمپ میان از را راهش بادقت کهدرحالی. بود کرده درخشان را مه نورش و، بود درآمده کامل ماه، اینقره مه باالی

 میک. نیامد جوابی« ؟پل عمه:» کرد زمزمه و کشید دست پل عمه چادر بیرون پردۀ به. درخشیدمی انگار اطرافش هوای، بود گرفته

 .نیامد هم صدایی ترینکوچک حتی، نبود کار در جوابی چنانهم« ؟داخل بیام میشه. گاریون، منم، پل عمه:» کرد زمزمه بلندتر

 .بود خالی چادر. انداخت نگاهی داخل به و کشید عقب را پرده بادقت

 مشغول شده بسته هایاسب از دورتر کمی هتار. کرد نگاه محوطه اطراف به و برگشت، مضطرب کمی حتی و گیج، گاریون

 رددم ایلحظه گاریون. بود پیچیده دورش به را شنلش و بود چرخیده آلودمه جنگل سمت به مانندششاهین صورت، بود بانیدیده

 ،افتاد راه به نهر سمت به تار و درخشان مه و درختان میان از و شد خم. برداشت قدم چادرها پشت سمت به آهستگی به بعد و ماند

 زئیج حرکتی که بود شده دور چادرها از یارد پنجاه حدود. بکند کمکی شاید، بشوید سرد آب در را دردناکش سر اگر که کرد فکر

 .ایستاد. دید رویش پیش درختان میا در

 را سشنف گاریون. ایستاد درختان میان کوچکی باز فضای وسط و گذاشت قدم بیرون به مه میان از ایالجثهعظیم خاکستری گرگ

 .بود چیزی منتظر که انگار، نشست مرطوب هایبرگ روی گرگ. زد خشکش ایخوردهپیچ و بزرگ بلوط کنار و داد فرو شدت به

 گرن به گرگ هاشانه و یال. ببیند بتواند معمولی شب یک در گاریون نداشت امکان که کردمی آشکار را جزییاتی، درخشان مه

 رامآ نوعی به زردش چشمان و، کشیدمی دوش به عظیمی شکوه با را زیادش سن. بود خاکستری با آمیخته اشپوزه و بودند اینقره

 .رسیدمی نظر به عاقل بسیار و

 قضیه اما ،رسید خواهد گرگ تیز هایگوش به بالفاصله صدا ترینکوچک که دانستمی. بود ایستاده حرکتبی مطلق طور به گاریون

 ودب شده باعث ماه نور از آغشته مه عجیب درخشش و، بود کرده ضعیف و گیج را او گوشش پشت ضربۀ. بود هاحرف این از تربیش

 .است کرده حبس را نفسش که شد متوجه گاریون. برسد نظر به غیرواقعی نوعی به رویارویی این

 و آمد فرود ارتفاعیکم شاخۀ روی و رفت شیرجه باز فضای روی از و درختان میان از، وارشبح هایبال با سفیدی و بزرگ جغد

 از ریاث هیچ گرچه، سپس. انداخت نشسته جغد به آرامی نگاه خاکستری گرگ. کرد نگاه گرگ به زدن پلک بدون و خیره، نشست

 گگر جناب، شد آرام دوباره که وقتی. کرد نامشخص و مبهم را گرگ و جغد پیکر، درخشان مه میان ناگهانی گردبادی اما، نبود باد

 .بود نشسته سرش باالی ایشاخه روی متانت با تقریباً، اشخاکستری ردای آن در پل عمه و، بود ایستاده باز فضای مرکز در

 «.پولگارا، گذشتمی خیلی، بودیم کرده شکار هم با که زمانی از:» گفت پیرمرد

:» ردب فرو درازش و سیاه پرپشت موهای میان را انگشتانش و برد باال را بازوهایش.« پدر، بود گذشته خیلی، بله:» گفت پل عمه

  «.شکاره برای خوبی خیلی شب:» داد ادامه و لرزید عجیب لذتی با انگار بعد.« چجوریه که بود رفته یادم تقریباً

 «.نمناکه کم یه:» داد جواب و داد تکان را پاهایش از یکی گرگ

 .پروازه برای باشکوهی شب. هستن روشن کامالً هاستاره و، صافه خیلی اسمون هادرخت نوک باالی -
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 ؟بکنی بود قرار چیکار که افتاد یادت احیاناً. بردی لذت که خوشحالم -

 .پدر، نزن طعنه -

 ؟خب -

 .هستن خواب هااون اکثر و، نیست مجاورتمون توی کسی هاآرندی جز به -

 ؟مطمئنی -

 ؟کردی پیدا بودی دنبالشون که رو کسانی. نیست گرولیمی هیچ مایلی هفده شعاع تا. البته -

 و ،مُرد برگشت راه توی هااون از دیگه یکی. هستن جنگل عمق مایلی ده حدود غار یه توی. نبود سخت کردنشون دنبال -

 .شدن کامتلخ افتاد که اتفاقاتی خاطر به کم یه انگار بقیه. مونننمی زنده صبح تا احتماالً دیگه تا سه دو

 ؟میگن دارن چی بشنوی که شدی نزدیک قدراون. کنمنمی گمان -

، کنهمی عبور جاده از کسی وقتی و ستجاده مراقب که هست نزدیک روستاهای از یکی توی مردی یه:» داد تکان را سرش گرگ

 «.نه یا دارن چاپیدن ارزش که میده خبر هاراهزن به

 ؟هستن معمولی دزدهای فقط هااون پس -

 .بودیم شده داده شرح هااون برای کامل جزئیات با همگی ما. بودن ما منتظر مخصوصاً هااون. دقیقاً نه -

 و باز یناخوشایند گریِعشوه به را انگشتانش.« کنم صحبت روستایی این با برم الزمه کنم فک:» گفت عبوسی قیافۀ با پل عمه

 .کرد بسته

 یه هک اینه بگه تو به بود خواهد قادر که چیزی تمام:» خاراند را ریشش متفکرانه.« نداره رو گذروندن وقت ارزش:» گفت او به گرگ

 «.نمیدن رو خوارهاشونجیره به دادن توضیح زحمت خودشون به هاگرولیم. داده طال پیشنهاد بهش مارگویی

 دزدهای تک تک کنه سعی، کنه توطعه سرمون پشت که خوایمنمی ما. پدر، کنیم رسیدگی بهش باید ما:» کرد اصرار پل عمه

 «.دنبالمون بفرسته و بخره رو آرندیا

 داخل به رو اون صبح فردا که کشیدن نقشه دوستانش. خرید نخواهد چیزی دیگه فردا از بعد:» داد جواب کوتاهی خندۀ با گرگ

 «.دیگه بالهای میان در -کنن پاره تکه رو گلوش و بکشونن جنگل

 .کیه گرولیم این بدونم دارم دوست هرچند. خوبه -

 توننمی که جایی تا همگی، داره وجود شمالی آرندیای توی هااون از دوجین؟ کنهمی فرقی چه:» انداخت باال شانه گرگ

 بشینن عقب که باشیم داشته انتظار تونیمنمی. روئه پیش در اتفاقاتی چه که دوننمی ما خوبی به هم هااون. کننمی تراشیمشکل

 «.کنیم عبور ما که بدن اجازه و

 ؟بدیم خاتمه مسئله این به نباید -
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، نیمک حرکت سریع کافی اندازۀ به اگه. بدی توضیح هاآرندی به رو چیزها این تا کشهمی طول ابد تا. نداریم رو وقتش ما -

 .باشیم رفته در، بشن آماده هاگرولیم که این از قبل شاید

 ؟نتونستیم اگه و -

 سر زیادی چیزهای اگه. برسم بهش بشه مارگوس سول وارد زدار که این از قبل باید. میشیم عمل وارد  دیگه راه از پس -

 .باشم ترقاطع باید، بگیره قرار راهم

 .میشی کارمالحظه زیادی چیزها مورد در هاوقتبعضی. پدر، کردیمی رو کار همین باید هم اول از -

 هاگ که کنیمی راهبهرو رو چیزهایی مدام. پولگارا، همینه چیزهمه به جوابت همیشه؟ کنی شروع رو بحث این دوباره قراره -

 .ندارن تغییر به نیازی که میدی تغییر رو چیزهایی و، شدنمی راهبهرو کردیمی رها خودشون حال به

 .پایین بیا کن کمکم. پدر نخور حرص -

 «؟پایین کنینمی پرواز چرا:» داد پیشنهاد گرگ

 .نگو مضخرف -

 .لرزیدمی شدت به رفتمی راه که حالی در، شد دور خزه از پوشیده درختان از آرامی به گاریون

 تحرک بهتره کنممی فکر:» گفت هاآن به گرگ. کردند بیدار خواب از را بقیه، برگشتند محوطه به گرگ جناب و پل عمه وقتی

 «.کنیم رد رو جنگل از قسمت این مخصوصاً دارم دوست من و، ترهامن شاهراه. هستیم پذیرآسیب کم یه بیرون این. کنیم

 .افتادند راه به غربی اصلی جادۀ سمت به بُریچوب مسیر از دوباره و، کشید طول ساعت یک از کمتر اردوگاهشان کردن تخلیه

 نظر به تقریباً و، بود کرده پر تار درخششی با را شب، ماه نور در غرق مه، بود مانده آفتاب طلوع به ساعتی چند هنوز اگرچه

 و رسیدند شاهراه به هاآن. بود نشسته زمین به تیره درختان میان که راندندمی درخشانی ابر میان از داشتند انگار که رسیدمی

 .برگشتند جنوب سمت به دوباره

 جامان کاری فکریبی با خوامنمی اما، باشیم شده دور جااین از حسابی، میاد باال خورشید وقتی دارم دوست:» گفت آرامی به گرگ

 «.دارین نگه باز رو هاتونگوش و هاچشم پس، بدیم

 فیصد طوسی رنگ به مه، صبح رسیدن فرا با که این تا گذراندند را مایل ده حدود و گرفتند پیش در را آهسته چهارنعل یک هاآن

 .باالبرد توقف نشانۀ به را بازویش ناگهان هتار، زدند دور را عریض پیچ یک که همین. درآمد

 «؟شده چی:» پرسید او از باراک

 «.میان سمت این به دارن. هستن رو پیش هاییاسب:» داد جواب هتار

 .شنومنمی چیزی که من؟ مطمئنی -

 «.تاچهل حداقل:» داد جواب قاطعیت با هتار

 «؟شنوینمی. خودشه:» گفت، بود کرده خم سمت یک به را سرش که دارنیک
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 .شنیدند مه میان جایی از را جرینگی جرینگ هیاهوی همگی باالخره

 «.کنن عبور تا بشیم مخفی جنگل توی تونیممی:» داد پیشنهاد لیلدورین

 «.بمونیم جاده توی که بهتره:» داد جواب گرگ

 با هاآن.« کردم کارها جوراین از هم قبالً من. من به بسپاریدش:» گفت اطمینان با و کرد حرکت گروه ابتدای سمت به سیلک

 .دادند ادامه را راهشان احتیاط

 روبندهای با خوردهصیقل گرد خودهایکاله و یکپارچه هایزره. بودند فوالد در پوشیده، تاختند بیرون به مه میان از که سوارانای

 نوکشان در یرنگ هایپرچم با بلندی هاینیزه. برسند نظر به حشرات شبیه عجیبی طرز به بود شده باعث که بودند پوشیده تیزنوک

 .بودند زره در پوشیده نیز هاآن و، الجثهعظیم هایشاناسب و، کردندمی حمل

 «.میمبریتی هایشوالیه:» غرید هایشدندان میان از و شد ثابت نگاهش لیلدورین

 که بده رو جوابشون طوری، گفت بهت چیزی هااون از هرکدوم اگه. دار نگه خودت برای رو احساساتت:» گفت جوان مرد به گرگ

 «.اتدایی عمارت توی جوان برنتین مثل -هستی میمبریت طرفدار کنن فکر

 .شد سخت لیلدورین صورت

 «.نیست بازیقهرمان وقت االن. لیلدورین، بده انجام میگه که رو کاری:» گفت پل عمه

 پیش قدم نفر یک:» شد سطحهم هاآن با نیزه نوک که آورد پایین قدرآن را اشنیزه!« ایست:» داد فرمان پوشزره ستون رهبر

 .بود قاطع صدایش لحن.« کنم صحبت او با من تا گذارد

 به وانیر لحن با.« شوالیه جناب، خوشحالیم شما دیدن از:» گفت خودشیرینی لبخند با، کرد حرکت فوالدپوش مرد سمت به سیلک

 «.کردیممی فرار داشتیم جونمون ترس از و، گرفتیم قرار حمله مورد هاراهزن توسط دیشب ما:» داد ادامه دروغ

 «؟کیستند کنندمی اتهمراهی که آنان و؟ چیست نامت:» پرسید و زد باال را روبندش شوالیه

 با که دراسنیا اهل تاجر یک. سرورم، هستم بوکتور از رادک من:» داد جواب و زد عقب را اشمخملی کاله، کرد تعطیم سیلک

 «.بگیرم دست به رو زمستانه بازار که امیدوارم و هستم هانث تال عازم سنداریایی پشمی هایپارچه

 «.ارجمند تاجر، آیدمی بزرگ نظر به ایساده کار چنین برای گروهت:» شدند باریک مشکوک حالتی با پوشزره مرد چشمان

 وهبی یه، هستن خواهرم خدمت در پسره و پیرمرد. هستن من خدمتکار سه این:» گفت و کرد اشاره دارنیک و هتار، باراک به سیلک

 «.کنه دیدن هانث تال از تا کنهمی همراهی رو من که مستقل دالیل با

 «؟آستوری پسرک؟ چطور دیگری:» کرد اصرار شوالیه

 ما تا کردن قبول لطف روی از ایشون. کنه مالقات جااون در رو دوستانی تا هست میمبر وو عازم که جوان زادۀاشراف یه -

 .کنن راهنمایی جنگل میان از رو

 «؟افتاد اتفاق کجا حمله این، کردی هاراهزن به که ایاشاره:» شد برطرف کمی شوالیه شک که رسید نظر به
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 ستشک رو هااون تونستیم ما. کردن حمله ما به کردیم برپا رو شبانه اتراق که این از بعد. ترعقب مایل سیزده تا ده حدود -

 .بود کرده وحشت خواهرم اما، بدیم

 چنین تا شدیم فرستاده افرادم و من. ستیاغیگری و شورش از مملو آستوریا از منطقه این:» گفت عبوسی قیافۀ با شوالیه

 «.آستوریایی، بیا پیش. کنیم سرکوب را هاییسرپیچی

 .رفت جلو مطیعانه او اما، شدند گشاد لیلدورین دماغ هایسوراخ

 .هستم نامت خواستار تو از من -

 ؟بکنم تونممی خدمتی چه. شوالیه جناب، لیلدورینه من اسم -

 ؟باکفایت مردانی یا بودند معمولی مردم -گویندمی سخن هاآن از دوستانت که راهزنانی -

 در ییاغیگر به تا کردن فرار اربابانشون قانونی سلطۀ از شکبی. غیرمتمدن و پوشژنده. سرورم، بودن برده:» داد جواب لیلدورین

 «.بیارن رو جنگل

 شورش، هازادهاشراف وقتی باشیم داشته هابرده از مناسب اطاعت و خدمت انتظار توانیممی چطور:» کرد اظهارنظر شوالیه

 «؟اندکرده پا به سلطنت علیه انگیزینفرت

 با وردم این در خیلی شخصه به من. سرورم، درسته:» بود حد از زیاده کمی که کرد اعالم را موافقتش نمایشی ناراحتی با لیلدورین

 و مطیعانه احترامات رغمعلی. زدنمی حرف متکبر مقامات و میمبریت هایستم و هاظلم مورد در مدام که کردم بحث افرادی

 .کشید آهی.« شدن مواجه سرد رفتار و تمسخر با ایشون، ما شریف پادشاه، حضرتواال برای من صادقانۀ

 را عیقط جزئیات تا کنم بازداشت رو همراهانت و تو باید من، تأسف با. جوان لیلدورین، توست برازندۀ اتخردمندی:» گفت شوالیه

 «.کنیم بررسی

. کنه نابود هانث تال توی رو من کاالهای ارزش تونهمی هوا و آب توی تغییر یه! شوالیه جناب:» کرد اعتراض حرارت با سیلک

 «.نکنین معطل رو من، کنممی استدعا

 دقیق هایبررسی بدون توانمنمی. شده گرانتوطئه و ریاکاران از پر آستوریا. عزیز تاجر، هستم ناگزیر متأسفانه:» داد جواب شوالیه

 «.بدهم عبور اجازۀ کسی به

، خورده صیقل درخشان هایزره با، تولندرایی لژیونر پنجاه، صف یک در. آمد وجود به هامیمبریتی ستون انتهای در جنبشی

 پوست با الغراندام مردی، لژیون رهبر. راندند پوشزره هایشوالیه جناح کنار آرامی به زرشکی هایشنل و پَردار خودهایکاله

 جانای مشکلی چه:» پرسید مؤدبانه، کردمی توقف سیلک اسب از دورتر کمی که حالی در، تربیش یا چهل حدود سنی و مانندچرم

  «؟اومده پیش

 نظم ات شدیم فرستاده ما. است رسیده میمبر وو از ما دستورات. نداریم لژیون کمک به نیازی مورد این در:» گفت سردی به شوالیه

 «.کردیم بازجویی رو مسافران این علت همین به و برگردانیم آستوریا به را
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 هب پرسشگری نگاه.« منه مسئولیت شاهراه امنیت اما. شوالیه جناب، قائلم دستور به زیادی احترام من:» داد جواب تولندرایی مرد

 .انداخت سیلک

 به ایلم اگر، دارم اسنادی من. هستم هانث تال عازم که دراسنیایی تاجر یه. کاپیتان، هستم بوکتور از رادک من:» گفت او به سیلک

 «.هستین هااون دیدن

 «.هستند جعل قابل سادگی به اسناد:» کرد اظهار شوالیه

 یه.کنممی قبول دارن اسمی ارزش که رو اوراقی تمام من، وقت در جوییصرفه برای اما، هستن بله:» کرد موافقت تولندرایی مرد

 باز رایب دلیلی هیچ. شوالیه جناب، داره سلطنتی شاهراه در حضور برای معقولی دلیل، هاشکیسه در کاالهایی با دراسنیایی تاجر

 «؟نه مگه، نداره وجود ایشون داشتن

 «.هستیم راهزنی و شورش سرکوب دنبال به ما:» گفت حرارت با شوالیه

 سوبمح تولندرا قلمرو جزو سلطنتی شاهراه، عهدنامه بوسیلۀ. نیست زحمتی اگه، شاهراه از خارج اما، کن سرکوب:» گفت کاپیتان

 میفته جاده این روی که اتفاقی هر؛ مربوطه خودت به میدی انجام جنگل سمت به و جاده از دورتر یارد پنجاه که کاری. میشه

 راطوریامپ و آرندیا سلطنت بین قانونی پیمان شکستن به حاضر میمبریتی اصیل شوالیۀ هیچ که مطمئنم من. منه به مربوط

 «؟درسته، نیست پادشاهش سرافکندگی و تولندرا

 .کرد نگاه او به بیچارگی با شوالیه

 منتظر هصبرانبی هاننث تال تمام که دونممی. عزیز تاجر، بدین ادامه راهتون به باید کنممی فکر:» گفت سیلک به تولندرایی مرد

 «.شماست رسیدن

 والیۀش کنار از و راندند آهسته همگی و کرد اشاره بقیه به بعد. آورد جا به زینش روی پرتصنعی تعظیم زد نیشخند او به سیلک

 را یتعقیب هر امکان جلوی عمالً و بستند ردیف به را شاهراه عرض لژیونرها، گذشتند که آن از بعد. شدند رد خشمگین میمبریتی

 .بستند

 جمله این اصلی منظور عزیز ویراستار: مترجم، )کنمنمی فکر هاتولندرایی مورد در زیاد معموالً من. بود خوبی مرد:» گفت باراک

 اون اما( ممنون. بذاری داری دوست چی ببین خودت دید صالح به توجه با. کنم نمی حساب آدم رو ها تولندرایی معموال که اینه

 «.کنهمی فرق یکی

 «.نکنن تعقیبمون هاتولندرایی رفتن از بعد هاشوالیه اون میدم ترجیح. کنیم حرکت دیگه بیاین:» گفت گرگ جناب

 اب راه میانۀ در حرارت با که کردند ترک رشان پشت را هاشوالیه، تاختند و واداشتند سریع چهارنعل یک به را هایشاناسب هاآن

 .کردندمی بحث لژیون رهبر

 یا راراص بدون گاریون، اشزندگی در بار اولین برای شاید و، گذراندند ضخیم دیوارهای با تولندرایی مسافرخانۀ یک در را شب هاآن

 هک کردمی احساس، شود درگیر مبارزه در مستقیماً بود نکرده فرصت جنگل در قبل شب اگرچه. کرد حمام اشعمه پیشنهاد حتی

 ایاعض مضحکی طرز به افراد، تن به تن جنگ در چطور که بود نشده متوجه قبالً. باشد پاشیده رویش بدتری چیز یا خون انگار

 نوعی با را وجودش، باشد شده متالشی مغزش یا باشد شده دریده شکمش که زنده مرد یک تماشای. دهندمی دست از را بدنشان



47 
 

 را هایشلباس. کردمی کثیفی احساس. بریزد بیرون آورچندش گونهاین انسان بدن اعضای تریندرونی که بود کرده پر عمیق تأسف

 وارد بعد و، درآورد بودند داده او به پل عمه و گرگ جناب که را اینقره طلسم، کردن فکر بدون، حتی و درآورد خنک کنرخت در

 هداشتب وسواس با بیمار یک حتی که آن از ترمحکم خیلی، سابید سخت صابونی و زبر برسی با را پوستش و شد بخارآلودی وان

 .باشد داشته نیاز بود ممکن شخصی

 اسکان معین فواصل با تولندرایی هایمسافرخانه در شب هر، راندند جنوب سمت به ثابت سرعتی با، آتی روز چند مدت به 

 هک را مسافرانی امنیت، تولندرا سلطنت قدرت که کردمی یاداوری مدام، سخت هایچهره با لژیونرهایی حضور که جایی، کردندمی

 .کردمی تضمین بودند پناهگاه جستجوی در

 هب را ساعت چندین، پل عمه نظارت تحت، هتار و دارنیک. شد لنگ لیلدورین اسب، جنگل در مبارزه از بعد روز ششمین در هرچند

 این خاطر به گرگ جناب و کردند کمپرس حیوان پای روی گرم هایپارچه و گذراندند جاده کنار کوچکی آتش روی پماد کردن دم

 مسافرخانۀ به هوا شدن تاریک از قبل تا ندارد امکان که شدند متوجه همگی، شد دادن ادامه آمادۀ اسب که زمانی. زد جوش تأخیر

 .برسند بعدی

 پناه جنگل توی دوباره یا، میرونیم رو شب؟ چی حاال، پیر گرگ، خب:» گفت پل عمه، شدند اسب سوار دوباره که آن از بعد

 «؟گیریممی

 «.نگرفتم تصمیم هنوز:» داد پاسخ کوتاهی به گرگ

 جای یه. هست جااین از دورتر زیاد نه دهکده یه، بیاد یادم درست اگه:» گفت، بود شده آلگاری اسب یک سوار حاال که لیلدورین

 «.جورایی یه -داره مسافرخونه یه کنممی فکر ولی، فقیرنشینه

 «؟چیه "جورایی یه" از منظورت دقیقاً. میاد شوم نظر به:» گفت سیلک

 باقی براشون کمی پول مردمش و، هستن خردکننده هاشمالیات. مشهوره کاریطمع به منطقه این ارباب:» داد جواب لیلدورین

 «.نیست خوب زیاد مسافرخونه. مونده

 کنزدی دهکده به که حالی در. کرد هدایت را هاآن تندی یورتمۀ با و.« کنیم امتحان رو شانسمون باید:» گرفت را تصمیمش گرگ

 .کرد تابش به شروع جانیکم نور با خورشید و کردند شدن پراکنده به شروع فشرده ابرهای، شدندمی

 و هگوش آن لجن و گل در پوشژنده گدای دوجین نیم. بود بدتر بود گنجانده باورشان در لیلدورین که توضیحی از حتی دهکده

 بدشکل هایبیغوله از تربیش چیزی هاخانه. لرزیدمی صداهایشان و بودند گرفته باال کنانالبه را هایشاندست، بودند ایستاده کنار

 مالیپوزه مشغول آلودگل هایخیابان در استخوانی و الغر هایخوک. زدمی بیرون داخلشان از بارشانرقت هایآتش دود که نبودند

 .بود وحشتناک جاآن تعفن بوی و بودند

 یک روی که، جنازه. کردندمی باز راه قبرستان سمت به الی و گل میان از خاکسپاری مراسم مردم صف، دهکده دیگر سمت در

 رداهای با، آرندی خدای، چالدان هایکشیش و، بود شده پیچیده ایپارهتکه ایقهوه پتوی در، شدمی حمل چوب تخته

 را غمی که این تا، خوردمی جوییانتقام و جنگ درد به تربیش که کردندمی سُراییهم را قدیمی مذهبی سرود، گرانبهایشان

 .بود روحبی چشمانش و مبهوت صورتش، کردمی دنبال را جنازه، داشت آغوش در را گریانی نوزاد که، بیوه زن. دهد تسکین
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 و دهسوزان را کوتاه سقف و بود کرده نابود را اصلی سالن سمت یک آتشی. دادمی فاسدنیمه غذای و کهنه آبجوی بوی، مسافرخانه

 و، دکرمی دود اتاق مرکز در آتش حفرۀ. بود شده پوشانده پوسیده کرباس ایتکه با سوخته دیوار در خالی سوراخ. بود کرده سیاه

 .شلغم و جو از مخلوطی -داد پیشنهاد آبکی حریرۀ از هاییکاسه فقط شام برای. بود بدعنق و سخت مسافرخانه صاحب چهرۀ

 وت عالقۀ. لیلدورین، شدم زدهشگفت موردت در کم یه من:» زد پس را اشنخورده دست کاسۀ!« دلپذیر چه:» گفت طعنه با سیلک

 نای ارباب با مالقات یه شامل، اتبعدی جهاد که بدم پیشنهاد ممکنه. نشده جااین متوجه رسهمی نظر به غلط شرایط اصالح به

 «.افتاده تعویق به زیادی اعدامش ظاهراً؟ باشه منطقه

 ایبر را چیزهمه که انگار، انداخت نگاهی اطراف به..« داغونه قداین که بودم نشده متوجه من:» گفت ایمهارشده صدای با لیلدورین

 .کرد محسوسش چهرۀ در خودش دادن نشان به شروع ایآزاردهنده ترس. دیدمی بار اولین

 «.بیرون برم باید کنممی فکر:» گفت و ایستاد، شدمی رو و زیر داشت شکمش که گاریون

 «.نشو دور زیاد:» داد هشدار پل عمه

 هایقسمت از کردمی سعی، گرفت پیش در دهکده لبۀ سمت به دقت با را راهش گاریون و، بود تمیزتر کمی حداقل بیرون هوای

 .کند دوری الی و گل عمیق

 «؟دارین بخشیدن برای نون تیکه یه. سرورم، لطفاً:» کرد التماس درشت هایچشم با کوچکی دختر

 به روعش بچه اما، بدهد او به تا گشتمی چیزی دنبال، کرد جستجو هایشلباس میان.« متأسفم:» کرد نگاه او به بیچارگی با گاریون

 .برگشت و کرد گریه

 مراقب کهدرحالی گاریون سنهم حدوداً پوشیژنده پسر، متعفن هایخیابان سوی آن درختان شدۀ بریده هایتنه از پر زمینِ در

 میان از ناشنیده، بود خالص باریاندوه طرز به، نواختمی که آهنگی. نواختمی چوبی فلوت یک با داشت، بود نحیف گاو چند

 با نگاهشان. نکرد قطع را نواختنش اما، دید را او پسر. بودند زده چنبرک خورشید جانکم پرتوهای زیر که گذشتمی هاکلبه

 .نزدند حرفی اما، کرد تالقی سنگینی قدرشناسی

 دهکده تماشای به و آمد بیرون درختان میان از، سیاه اسبی بر سوار ایتیره دارکاله و شنل مرد، زمین سوی آن جنگل لبۀ در

 ایدب انگار که رسیدمی گاریون نظر به. مبهم آشنای چیز یک طورهمین و، داشت وجود سیاه پیکر این مورد در شومی چسز. ایستاد

 مدتی برای. کردمی فرار چنگش از لجوجانه اما، بود اسم یک جستجوی در کورماالنه ذهنش اگرچه اما، کیست سوار این که بداند

 ورشیدخ کامل نور زیر اسبش و سوار اگرچه که شد متوجه بداند خودش که این بدون، کرد نگاه بود جنگل کنار که پیکر به طوالنی

 یجگ کامالً ، اما، بکشد جیغ سرش بر کرد سعی چیزی ذهنش عمق در. نبود سرشان پشت ایسایه اما، بودند ایستاده غروب حال در

 گفتن برای چیزی چون بگوید دیگران یا پل عمه به چیزی جنگل لبۀ کنار پیکر مورد در نداشت امکان. کرد تماشا فقط، سردگم و

 .کردمی فراموش را چیزهمه، گرداندبرمی را پشتش که این محض به؛ نداشت وجود

 باالی آسمان سمت به که پسر فلوت دردناک آهنگ با تا چرخید، بود کرده لرزیدن به شروع چون و، کرد شدن محو به شروع نور

 .برگردد مسافرخانه به، گرفتمی اوج سرش

 5 فصل
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 با گاریون. بود ساکت باز محوطۀ اطراف جنگل و بود درآمده رنگی نارنجی کوچک شعلۀ اندازۀ به و ود سوخته چادر بیرون آتش

 پتویش زیر از. شد تسلیم شب،نیمه از بعد طوالنی زمانی باالخره،. بخوابد کردمی سعی و بود کشیده دراز کشیدمی تیر که سری

 .بگردد پل عمه دنبال تا رفت و خزید بیرون

 پیش در خاموش کمپ میان از را راهش بادقت کهدرحالی. بود کرده درخشان را مه نورش و بود، درآمده کامل ماه ای،نقره مه باالی

 کمی. نیامد جوابی «پل؟ عمه »:کرد زمزمه و کشید دست پل عمه چادر بیرون پردۀ به. درخشیدمی انگار اطرافش هوای بود، گرفته

. نیامد هم صدایی ترینکوچک حتی نبود، کار در جوابی چنانهم «داخل؟ بیام میشه. گاریون منم، پل، عمه »:کرد زمزمه بلندتر

 .بود خالی چادر. انداخت نگاهی داخل به و کشید عقب را پرده بادقت

دیده مشغول شده بسته هایاسب از دورتر کمی هتار. کرد نگاه محوطه اطراف به و برگشت مضطرب، کمی حتی و گیج گاریون،

 ماند مردد ایلحظه گاریون. بود پیچیده دورش به را شنلش و بود چرخیده آلودمه جنگل سمت به مانندششاهین صورت بود، بانی

 رفک افتاد، راه به نهر سمت به تار و درخشان مه و درختان میان از و شد خم. برداشت قدم چادرها پشت سمت به آهستگی به بعد و

 رد جزئی حرکتی که بود شده دور چادرها از یارد پنجاه حدود. بکند کمکی شاید بشوید، سرد آب در را دردناکش سر اگر که کرد

 .ایستاد. دید رویش پیش درختان میا

 ار نفسش گاریون. ایستاد درختان میان کوچکی باز فضای وسط و گذاشت قدم بیرون به مه میان از ایالجثهعظیم خاکستری گرگ

. بود چیزی منتظر که انگار نشست، مرطوب هایبرگ روی گرگ. زد خشکش ایخوردهپیچ و بزرگ بلوط کنار و داد فرو شدت به

نقره رنگ به گرگ هاشانه و یال. ببیند بتواند معمولی شب یک در گاریون نداشت امکان که کردمی آشکار را جزییاتی درخشان، مه

 و آرام نوعی به زردش چشمان و کشید،می دوش به عظیمی شکوه با را زیادش سن. بود خاکستری با آمیخته اشپوزه و بودند ای

 .رسیدمی نظر به عاقل بسیار

 قضیه اما رسید، خواهد گرگ تیز هایگوش به بالفاصله صدا ترینکوچک که دانستمی. بود ایستاده حرکتبی مطلق طور به گاریون

 بود شده باعث ماه نور از آغشته مه عجیب درخشش و بود، کرده ضعیف و گیج را او گوشش پشت ضربۀ. بود هاحرف این از تربیش

 .است کرده حبس را نفسش که شد متوجه گاریون. برسد نظر به غیرواقعی نوعی به رویارویی این

 و آمد فرود ارتفاعیکم شاخۀ روی و رفت شیرجه باز فضای روی از و درختان میان از وار،شبح هایبال با سفیدی و بزرگ جغد

 از ریاث هیچ گرچه سپس،. انداخت نشسته جغد به آرامی نگاه خاکستری گرگ. کرد نگاه گرگ به زدن پلک بدون و خیره نشست،

 گگر جناب شد، آرام دوباره که وقتی. کرد نامشخص و مبهم را گرگ و جغد پیکر درخشان، مه میان ناگهانی گردبادی اما نبود، باد

 .بود نشسته سرش باالی ایشاخه روی متانت با تقریباً اش،خاکستری ردای آن در پل عمه و بود، ایستاده باز فضای مرکز در

 «.پولگارا گذشت،می خیلی بودیم، کرده شکار هم با که زمانی از »:گفت پیرمرد

 »:ردب فرو درازش و سیاه پرپشت موهای میان را انگشتانش و برد باال را بازوهایش «.پدر بود، گذشته خیلی بله، »:گفت پل عمه

  «.شکاره برای خوبی خیلی شب »:داد ادامه و لرزید عجیب لذتی با انگار بعد «.چجوریه که بود رفته یادم تقریباً

 «.نمناکه کم یه »:داد جواب و داد تکان را پاهایش از یکی گرگ
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 .پروازه برای باشکوهی شب. هستن روشن کامالً هاستاره و صافه، خیلی اسمون هادرخت نوک باالی -

 بکنی؟ بود قرار چیکار که افتاد یادت احیاناً. بردی لذت که خوشحالم -

 .پدر نزن، طعنه -

 خب؟ -

 .هستن خواب هااون اکثر و نیست، مجاورتمون توی کسی هاآرندی جز به -

 مطمئنی؟ -

 کردی؟ پیدا بودی دنبالشون که رو کسانی. نیست گرولیمی هیچ مایلی هفده شعاع تا. البته -

 و مُرد، برگشت راه توی هااون از دیگه یکی. هستن جنگل عمق مایلی ده حدود غار یه توی. نبود سخت کردنشون دنبال -

 .شدن کامتلخ افتاد که اتفاقاتی خاطر به کم یه انگار بقیه. مونننمی زنده صبح تا احتماالً دیگه تا سه دو

 میگن؟ دارن چی بشنوی که شدی نزدیک قدراون. کنمنمی گمان -

 کنه،می عبور جاده از کسی وقتی و ستجاده مراقب که هست نزدیک روستاهای از یکی توی مردی یه »:داد تکان را سرش گرگ

 «.نه یا دارن چاپیدن ارزش که میده خبر هاراهزن به

 هستن؟ معمولی دزدهای فقط هااون پس -

 .بودیم شده داده شرح هااون برای کامل جزئیات با همگی ما. بودن ما منتظر مخصوصاً هااون. دقیقاً نه -

 و باز ناخوشایندی گریِعشوه به را انگشتانش «.کنم صحبت روستایی این با برم الزمه کنم فک »:گفت عبوسی قیافۀ با پل عمه

 .کرد بسته

 یه هک اینه بگه تو به بود خواهد قادر که چیزی تمام »:خاراند را ریشش متفکرانه «.نداره رو گذروندن وقت ارزش »:گفت او به گرگ

 «.نمیدن رو خوارهاشونجیره به دادن توضیح زحمت خودشون به هاگرولیم. داده طال پیشنهاد بهش مارگویی

 دزدهای تک تک کنه سعی کنه، توطعه سرمون پشت که خوایمنمی ما. پدر کنیم، رسیدگی بهش باید ما »:کرد اصرار پل عمه

 «.دنبالمون بفرسته و بخره رو آرندیا

 داخل به رو اون صبح فردا که کشیدن نقشه دوستانش. خرید نخواهد چیزی دیگه فردا از بعد »:داد جواب کوتاهی خندۀ با گرگ

 «.دیگه بالهای میان در -کنن پاره تکه رو گلوش و بکشونن جنگل

 .کیه گرولیم این بدونم دارم دوست هرچند. خوبه -

مشکل توننمی که جایی تا همگی داره، وجود شمالی آرندیای توی هااون از دوجین کنه؟می فرقی چه »:انداخت باال شانه گرگ

 اجازه و بشینن عقب که باشیم داشته انتظار تونیمنمی. روئه پیش در اتفاقاتی چه که دوننمی ما خوبی به هم هااون. کننمی تراشی

 «.کنیم عبور ما که بدن

 بدیم؟ خاتمه مسئله این به نباید -
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 کنیم، حرکت سریع کافی اندازۀ به اگه. بدی توضیح هاآرندی به رو چیزها این تا کشهمی طول ابد تا. نداریم رو وقتش ما -

 .باشیم رفته در بشن، آماده هاگرولیم که این از قبل شاید

 نتونستیم؟ اگه و -

 سر زیادی چیزهای اگه. برسم بهش بشه مارگوس سول وارد زدار که این از قبل باید. میشیم عمل وارد  دیگه راه از پس -

 .باشم ترقاطع باید بگیره، قرار راهم

 .میشی کارمالحظه زیادی چیزها مورد در هاوقتبعضی. پدر کردی،می رو کار همین باید هم اول از -

 اگه که کنیمی راهبهرو رو چیزهایی مدام. پولگارا همینه، چیزهمه به جوابت همیشه کنی؟ شروع رو بحث این دوباره قراره -

 .ندارن تغییر به نیازی که میدی تغییر رو چیزهایی و شدن،می راهبهرو کردیمی رها خودشون حال به

 .پایین بیا کن کمکم. پدر نخور حرص -

 «پایین؟ کنینمی پرواز چرا »:داد پیشنهاد گرگ

 .نگو مضخرف -

 .لرزیدمی شدت به رفتمی راه که حالی در شد، دور خزه از پوشیده درختان از آرامی به گاریون

 حرکت بهتره کنممی فکر »:گفت هاآن به گرگ. کردند بیدار خواب از را بقیه برگشتند، محوطه به گرگ جناب و پل عمه وقتی

 «.کنیم رد رو جنگل از قسمت این مخصوصاً دارم دوست من و تره،امن شاهراه. هستیم پذیرآسیب کم یه بیرون این. کنیم

. افتادند راه به غربی اصلی جادۀ سمت به بُریچوب مسیر از دوباره و کشید، طول ساعت یک از کمتر اردوگاهشان کردن تخلیه

یم نظر به تقریباً و بود، کرده پر تار درخششی با را شب ماه، نور در غرق مه بود، مانده آفتاب طلوع به ساعتی چند هنوز اگرچه

 دوباره و رسیدند شاهراه به هاآن. بود نشسته زمین به تیره درختان میان که راندندمی درخشانی ابر میان از داشتند انگار که رسید

 .برگشتند جنوب سمت به

 انجام کاری فکریبی با خوامنمی اما باشیم، شده دور جااین از حسابی میاد، باال خورشید وقتی دارم دوست »:گفت آرامی به گرگ

 «.دارین نگه باز رو هاتونگوش و هاچشم پس بدیم،

 دفیص طوسی رنگ به مه صبح، رسیدن فرا با که این تا گذراندند را مایل ده حدود و گرفتند پیش در را آهسته چهارنعل یک هاآن

 .باالبرد توقف نشانۀ به را بازویش ناگهان هتار زدند، دور را عریض پیچ یک که همین. درآمد

 «شده؟ چی »:پرسید او از باراک

 «.میان سمت این به دارن. هستن رو پیش هاییاسب »:داد جواب هتار

 .شنومنمی چیزی که من مطمئنی؟ -

 «.تاچهل حداقل »:داد جواب قاطعیت با هتار

 «شنوین؟می. خودشه »:گفت بود، کرده خم سمت یک به را سرش که دارنیک
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 .شنیدند مه میان جایی از را جرینگی جرینگ هیاهوی همگی باالخره

 «.کنن عبور تا بشیم مخفی جنگل توی تونیممی »:داد پیشنهاد لیلدورین

 «.بمونیم جاده توی که بهتره »:داد جواب گرگ

 با هاآن «.کردم کارها جوراین از هم قبالً من. من به بسپاریدش »:گفت اطمینان با و کرد حرکت گروه ابتدای سمت به سیلک

 .دادند ادامه را راهشان احتیاط

 روبندهای با خوردهصیقل گرد خودهایکاله و یکپارچه هایزره. بودند فوالد در پوشیده تاختند، بیرون به مه میان از که سوارانای

 نوکشان در رنگی هایپرچم با بلندی هاینیزه. برسند نظر به حشرات شبیه عجیبی طرز به بود شده باعث که بودند پوشیده تیزنوک

 .بودند زره در پوشیده نیز هاآن و الجثه،عظیم هایشاناسب و کردند،می حمل

 «.میمبریتی هایشوالیه »:غرید هایشدندان میان از و شد ثابت نگاهش لیلدورین

 که بده رو جوابشون طوری گفت، بهت چیزی هااون از هرکدوم اگه. دار نگه خودت برای رو احساساتت »:گفت جوان مرد به گرگ

 «.اتدایی عمارت توی جوان برنتین مثل -هستی میمبریت طرفدار کنن فکر

 .شد سخت لیلدورین صورت

 «.نیست بازیقهرمان وقت االن. لیلدورین بده، انجام میگه که رو کاری »:گفت پل عمه

 پیش قدم نفر یک »:شد سطحهم هاآن با نیزه نوک که آورد پایین قدرآن را اشنیزه «!ایست »:داد فرمان پوشزره ستون رهبر

 .بود قاطع صدایش لحن «.کنم صحبت او با من تا گذارد

 به وانیر لحن با «.شوالیه جناب خوشحالیم، شما دیدن از »:گفت خودشیرینی لبخند با کرد، حرکت فوالدپوش مرد سمت به سیلک

 «.کردیممی فرار داشتیم جونمون ترس از و گرفتیم، قرار حمله مورد هاراهزن توسط دیشب ما »:داد ادامه دروغ

 «کیستند؟ کنندمی اتهمراهی که آنان و چیست؟ نامت »:پرسید و زد باال را روبندش شوالیه

پارچه با که دراسنیا اهل تاجر یک. سرورم هستم، بوکتور از رادک من »:داد جواب و زد عقب را اشمخملی کاله کرد، تعطیم سیلک

 «.بگیرم دست به رو زمستانه بازار که امیدوارم و هستم هانث تال عازم سنداریایی پشمی های

 «.ارجمند تاجر آید،می بزرگ نظر به ایساده کار چنین برای گروهت »:شدند باریک مشکوک حالتی با پوشزره مرد چشمان

 وهبی یه هستن، خواهرم خدمت در پسره و پیرمرد. هستن من خدمتکار سه این »:گفت و کرد اشاره دارنیک و هتار باراک، به سیلک

 «.کنه دیدن هانث تال از تا کنهمی همراهی رو من که مستقل دالیل با

 «آستوری؟ پسرک چطور؟ دیگری »:کرد اصرار شوالیه

 ما تا کردن قبول لطف روی از ایشون. کنه مالقات جااون در رو دوستانی تا هست میمبر وو عازم که جوان زادۀاشراف یه -

 .کنن راهنمایی جنگل میان از رو

 «افتاد؟ اتفاق کجا حمله این کردی، هاراهزن به که ایاشاره »:شد برطرف کمی شوالیه شک که رسید نظر به
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 شکست رو هااون تونستیم ما. کردن حمله ما به کردیم برپا رو شبانه اتراق که این از بعد. ترعقب مایل سیزده تا ده حدود -

 .بود کرده وحشت خواهرم اما بدیم،

سرپیچی چنین تا شدیم فرستاده افرادم و من. ستیاغیگری و شورش از مملو آستوریا از منطقه این »:گفت عبوسی قیافۀ با شوالیه

 «.آستوریایی بیا، پیش. کنیم سرکوب را هایی

 .رفت جلو مطیعانه او اما شدند، گشاد لیلدورین دماغ هایسوراخ

 .هستم نامت خواستار تو از من -

 بکنم؟ تونممی خدمتی چه. شوالیه جناب لیلدورینه، من اسم -

 باکفایت؟ مردانی یا بودند معمولی مردم -گویندمی سخن هاآن از دوستانت که راهزنانی -

 در یاغیگری به تا کردن فرار اربابانشون قانونی سلطۀ از شکبی. غیرمتمدن و پوشژنده. سرورم بودن، برده »:داد جواب لیلدورین

 «.بیارن رو جنگل

نفرت شورش ها،زادهاشراف وقتی باشیم داشته هابرده از مناسب اطاعت و خدمت انتظار توانیممی چطور »:کرد اظهارنظر شوالیه

 «اند؟کرده پا به سلطنت علیه انگیزی

 با وردم این در خیلی شخصه به من. سرورم درسته، »:بود حد از زیاده کمی که کرد اعالم را موافقتش نمایشی ناراحتی با لیلدورین

 و مطیعانه احترامات رغمعلی. زدنمی حرف متکبر مقامات و میمبریت هایستم و هاظلم مورد در مدام که کردم بحث افرادی

 .کشید آهی «.شدن مواجه سرد رفتار و تمسخر با ایشون ما، شریف پادشاه حضرت،واال برای من صادقانۀ

 ار قطعی جزئیات تا کنم بازداشت رو همراهانت و تو باید من تأسف، با. جوان لیلدورین توست، برازندۀ اتخردمندی »:گفت شوالیه

 «.کنیم بررسی

. کنه نابود هانث تال توی رو من کاالهای ارزش تونهمی هوا و آب توی تغییر یه! شوالیه جناب »:کرد اعتراض حرارت با سیلک

 «.نکنین معطل رو من کنم،می استدعا

 دقیق هایبررسی بدون توانمنمی. شده گرانتوطئه و ریاکاران از پر آستوریا. عزیز تاجر هستم، ناگزیر متأسفانه »:داد جواب شوالیه

 «.بدهم عبور اجازۀ کسی به

کاله خورده، صیقل درخشان هایزره با تولندرایی، لژیونر پنجاه صف، یک در. آمد وجود به هامیمبریتی ستون انتهای در جنبشی

 مانندچرم پوست با الغراندام مردی لژیون، رهبر. راندند پوشزره هایشوالیه جناح کنار آرامی به زرشکی هایشنل و پَردار خودهای

 پیش جااین مشکلی چه »:پرسید مؤدبانه کرد،می توقف سیلک اسب از دورتر کمی که حالی در تر،بیش یا چهل حدود سنی و

  «اومده؟

 نظم ات شدیم فرستاده ما. است رسیده میمبر وو از ما دستورات. نداریم لژیون کمک به نیازی مورد این در »:گفت سردی به شوالیه

 «.کردیم بازجویی رو مسافران این علت همین به و برگردانیم آستوریا به را
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 هب پرسشگری نگاه.« منه مسئولیت شاهراه امنیت اما. شوالیه جناب قائلم، دستور به زیادی احترام من »:داد جواب تولندرایی مرد

 .انداخت سیلک

 به ایلم اگر دارم، اسنادی من. هستم هانث تال عازم که دراسنیایی تاجر یه. کاپیتان هستم، بوکتور از رادک من »:گفت او به سیلک

 «.هستین هااون دیدن

 «.هستند جعل قابل سادگی به اسناد »:کرد اظهار شوالیه

 یه.کنممی قبول دارن اسمی ارزش که رو اوراقی تمام من وقت، در جوییصرفه برای اما هستن، بله »:کرد موافقت تولندرایی مرد

 باز برای دلیلی هیچ. شوالیه جناب داره، سلطنتی شاهراه در حضور برای معقولی دلیل هاش،کیسه در کاالهایی با دراسنیایی تاجر

 «نه؟ مگه نداره، وجود ایشون داشتن

 «.هستیم راهزنی و شورش سرکوب دنبال به ما »:گفت حرارت با شوالیه

 سوبمح تولندرا قلمرو جزو سلطنتی شاهراه عهدنامه، بوسیلۀ. نیست زحمتی اگه شاهراه، از خارج اما کن، سرکوب »:گفت کاپیتان

 میفته جاده این روی که اتفاقی هر مربوطه؛ خودت به میدی انجام جنگل سمت به و جاده از دورتر یارد پنجاه که کاری. میشه

 راطوریامپ و آرندیا سلطنت بین قانونی پیمان شکستن به حاضر میمبریتی اصیل شوالیۀ هیچ که مطمئنم من. منه به مربوط

 «درسته؟ نیست، پادشاهش سرافکندگی و تولندرا

 .کرد نگاه او به بیچارگی با شوالیه

 منتظر صبرانهبی هاننث تال تمام که دونممی. عزیز تاجر بدین، ادامه راهتون به باید کنممی فکر »:گفت سیلک به تولندرایی مرد

 «.شماست رسیدن

 والیۀش کنار از و راندند آهسته همگی و کرد اشاره بقیه به بعد. آورد جا به زینش روی پرتصنعی تعظیم زد نیشخند او به سیلک

 را یتعقیب هر امکان جلوی عمالً و بستند ردیف به را شاهراه عرض لژیونرها گذشتند، که آن از بعد. شدند رد خشمگین میمبریتی

 .بستند

 جمله این اصلی منظور عزیز ویراستار: مترجم) کنم،نمی فکر هاتولندرایی مورد در زیاد معموالً من. بود خوبی مرد »:گفت باراک

 اون اما( ممنون. بذاری داری دوست چی ببین خودت دید صالح به توجه با. کنم نمی حساب آدم رو ها تولندرایی معموال که اینه

 «.کنهمی فرق یکی

 «.نکنن تعقیبمون هاتولندرایی رفتن از بعد هاشوالیه اون میدم ترجیح. کنیم حرکت دیگه بیاین »:گفت گرگ جناب

 با راه میانۀ در حرارت با که کردند ترک رشان پشت را هاشوالیه تاختند، و واداشتند سریع چهارنعل یک به را هایشاناسب هاآن

 .کردندمی بحث لژیون رهبر

 یا اصرار بدون گاریون اش،زندگی در بار اولین برای شاید و گذراندند، ضخیم دیوارهای با تولندرایی مسافرخانۀ یک در را شب هاآن

 که کردمی احساس شود، درگیر مبارزه در مستقیماً بود نکرده فرصت جنگل در قبل شب اگرچه. کرد حمام اشعمه پیشنهاد حتی

 ایاعض مضحکی طرز به افراد تن، به تن جنگ در چطور که بود نشده متوجه قبالً. باشد پاشیده رویش بدتری چیز یا خون انگار

 نوعی با را وجودش باشد، شده متالشی مغزش یا باشد شده دریده شکمش که زنده مرد یک تماشای. دهندمی دست از را بدنشان
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 را هایشلباس. کردمی کثیفی احساس. بریزد بیرون آورچندش گونهاین انسان بدن اعضای تریندرونی که بود کرده پر عمیق تأسف

 وارد بعد و درآورد، بودند داده او به پل عمه و گرگ جناب که را اینقره طلسم کردن، فکر بدون حتی، و درآورد خنک کنرخت در

 بهداشت وسواس با بیمار یک حتی که آن از ترمحکم خیلی سابید، سخت صابونی و زبر برسی با را پوستش و شد بخارآلودی وان

 .باشد داشته نیاز بود ممکن شخصی

می اسکان معین فواصل با تولندرایی هایمسافرخانه در شب هر راندند، جنوب سمت به ثابت سرعتی با آتی، روز چند مدت به 

 در که را مسافرانی امنیت تولندرا، سلطنت قدرت که کردمی یاداوری مدام سخت، هایچهره با لژیونرهایی حضور که جایی کردند،

 .کردمی تضمین بودند پناهگاه جستجوی

 هب را ساعت چندین پل، عمه نظارت تحت هتار، و دارنیک. شد لنگ لیلدورین اسب جنگل، در مبارزه از بعد روز ششمین در هرچند

 این خاطر به گرگ جناب و کردند کمپرس حیوان پای روی گرم هایپارچه و گذراندند جاده کنار کوچکی آتش روی پماد کردن دم

 مسافرخانۀ به هوا شدن تاریک از قبل تا ندارد امکان که شدند متوجه همگی شد، دادن ادامه آمادۀ اسب که زمانی. زد جوش تأخیر

 .برسند بعدی

می پناه جنگل توی دوباره یا میرونیم، رو شب چی؟ حاال پیر، گرگ خب، »:گفت پل عمه شدند، اسب سوار دوباره که آن از بعد

 «گیریم؟

 «.نگرفتم تصمیم هنوز »:داد پاسخ کوتاهی به گرگ

 جای یه. هست جااین از دورتر زیاد نه دهکده یه بیاد، یادم درست اگه »:گفت بود، شده آلگاری اسب یک سوار حاال که لیلدورین

 «.جورایی یه -داره مسافرخونه یه کنممی فکر ولی فقیرنشینه،

 «چیه؟ "جورایی یه" از منظورت دقیقاً. میاد شوم نظر به »:گفت سیلک

 باقی براشون کمی پول مردمش و هستن، خردکننده هاشمالیات. مشهوره کاریطمع به منطقه این ارباب »:داد جواب لیلدورین

 «.نیست خوب زیاد مسافرخونه. مونده

 نزدیک دهکده به که حالی در. کرد هدایت را هاآن تندی یورتمۀ با و «.کنیم امتحان رو شانسمون باید »:گرفت را تصمیمش گرگ

 .کرد تابش به شروع جانیکم نور با خورشید و کردند شدن پراکنده به شروع فشرده ابرهای شدند،می

 و گوشه آن لجن و گل در پوشژنده گدای دوجین نیم. بود بدتر بود گنجانده باورشان در لیلدورین که توضیحی از حتی دهکده

 بدشکل هایبیغوله از تربیش چیزی هاخانه. لرزیدمی صداهایشان و بودند گرفته باال کنانالبه را هایشاندست بودند، ایستاده کنار

 مالیپوزه مشغول آلودگل هایخیابان در استخوانی و الغر هایخوک. زدمی بیرون داخلشان از بارشانرقت هایآتش دود که نبودند

 .بود وحشتناک جاآن تعفن بوی و بودند

 یک روی که جنازه،. کردندمی باز راه قبرستان سمت به الی و گل میان از خاکسپاری مراسم مردم صف دهکده، دیگر سمت در

 رداهای با آرندی، خدای چالدان، هایکشیش و بود، شده پیچیده ایپارهتکه ایقهوه پتوی در شد،می حمل چوب تخته

 را غمی که این تا خورد،می جوییانتقام و جنگ درد به تربیش که کردندمی سُراییهم را قدیمی مذهبی سرود گرانبهایشان،

 .بود روحبی چشمانش و مبهوت صورتش کرد،می دنبال را جنازه داشت، آغوش در را گریانی نوزاد که بیوه، زن. دهد تسکین
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 و سوزانده را کوتاه سقف و بود کرده نابود را اصلی سالن سمت یک آتشی. دادمی فاسدنیمه غذای و کهنه آبجوی بوی مسافرخانه،

 و کرد،می دود اتاق مرکز در آتش حفرۀ. بود شده پوشانده پوسیده کرباس ایتکه با سوخته دیوار در خالی سوراخ. بود کرده سیاه

 .شلغم و جو از مخلوطی -داد پیشنهاد آبکی حریرۀ از هاییکاسه فقط شام برای. بود بدعنق و سخت مسافرخانه صاحب چهرۀ

 تو عالقۀ. لیلدورین شدم، زدهشگفت موردت در کم یه من »:زد پس را اشنخورده دست کاسۀ «!دلپذیر چه »:گفت طعنه با سیلک

 این ارباب با مالقات یه شامل ات،بعدی جهاد که بدم پیشنهاد ممکنه. نشده جااین متوجه رسهمی نظر به غلط شرایط اصالح به

 «.افتاده تعویق به زیادی اعدامش ظاهراً باشه؟ منطقه

 برای را چیزهمه که انگار انداخت، نگاهی اطراف به «..داغونه قداین که بودم نشده متوجه من »:گفت ایمهارشده صدای با لیلدورین

 .کرد محسوسش چهرۀ در خودش دادن نشان به شروع ایآزاردهنده ترس. دیدمی بار اولین

 «.بیرون برم باید کنممی فکر »:گفت و ایستاد شد،می رو و زیر داشت شکمش که گاریون

 «.نشو دور زیاد »:داد هشدار پل عمه

 هایقسمت از کردمی سعی گرفت، پیش در دهکده لبۀ سمت به دقت با را راهش گاریون و بود، تمیزتر کمی حداقل بیرون هوای

 .کند دوری الی و گل عمیق

 «دارین؟ بخشیدن برای نون تیکه یه. سرورم لطفاً، »:کرد التماس درشت هایچشم با کوچکی دختر

 به شروع بچه اما بدهد، او به تا گشتمی چیزی دنبال کرد، جستجو هایشلباس میان «.متأسفم »:کرد نگاه او به بیچارگی با گاریون

 .برگشت و کرد گریه

 مراقب کهدرحالی گاریون سنهم حدوداً پوشیژنده پسر متعفن، هایخیابان سوی آن درختان شدۀ بریده هایتنه از پر زمینِ در

کلبه میان از ناشنیده بود، خالص باریاندوه طرز به نواخت،می که آهنگی. نواختمی چوبی فلوت یک با داشت بود، نحیف گاو چند

 قدرشناسی با نگاهشان. نکرد قطع را نواختنش اما دید، را او پسر. بودند زده چنبرک خورشید جانکم پرتوهای زیر که گذشتمی ها

 .نزدند حرفی اما کرد، تالقی سنگینی

 دهکده تماشای به و آمد بیرون درختان میان از سیاه، اسبی بر سوار ایتیره دارکاله و شنل مرد زمین، سوی آن جنگل لبۀ در

 باید انگار که رسیدمی گاریون نظر به. مبهم آشنای چیز یک طورهمین و داشت، وجود سیاه پیکر این مورد در شومی چسز. ایستاد

 مدتی برای. کردمی فرار چنگش از لجوجانه اما بود، اسم یک جستجوی در کورماالنه ذهنش اگرچه اما کیست، سوار این که بداند

 ورشیدخ کامل نور زیر اسبش و سوار اگرچه که شد متوجه بداند خودش که این بدون کرد، نگاه بود جنگل کنار که پیکر به طوالنی

 گیج کامالً  اما، بکشد، جیغ سرش بر کرد سعی چیزی ذهنش عمق در. نبود سرشان پشت ایسایه اما بودند، ایستاده غروب حال در

 گفتن برای چیزی چون بگوید دیگران یا پل عمه به چیزی جنگل لبۀ کنار پیکر مورد در نداشت امکان. کرد تماشا فقط سردگم، و

 .کردمی فراموش را چیزهمه گرداند،برمی را پشتش که این محض به نداشت؛ وجود

 باالی آسمان سمت به که پسر فلوت دردناک آهنگ با تا چرخید بود، کرده لرزیدن به شروع چون و کرد، شدن محو به شروع نور

 .برگردد مسافرخانه به گرفت،می اوج سرش

 



57 
 

 

 

 


